
 ماهوألا نم اهصيلختو سفنلا ةقيقحو راوحلاو



 راونألا حابصم
 ةغللاو لوقلا نوئكمو ؛مالكلاو قطنلا هنك ةفرعل
 ماهوألا نم اهصيلختو سفنلا ةقيقحو ,راوحلاو

 قالعوب قداصلا دمحم .د



 رشانلل ةلجسمو ةظوفحم قوقحلا عيمج
 لوألا ةعبطلا

 م4

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا 2 انتاروشنم بلطت

 210000 يل نارشلا ىلع ْ

 مدس لالهلا ةيكم و راد
 لالهلا ةبتكمو راد كلم  ةيحاضلا جرب ةيانب  هللارصن يداه ةداج
 009613336767 :يويلخ 00 961 1540892:سكاف 00 961 1540891:نوفلت
 نانبل تهريب اطسبلا 1101 - 2010 يحيربلا زمرلا 15 / 5003: .ب.ص

 طم: تصحصت .لهع عاط1 1211 ط-م211: 1210( لمعءاطت1ة1.6مح

2-5 

 تل:

 ' 02 يي تطصخخلا



 دبعو يلازغلا دماح وبأ «يبرع نب نيدلا يحم : يتداس حاورأ ىلإ

 مهراثآ راونأ نكت مل ول نيذلا ...... ةرهاطلا مهحاورأ هللا سدق يليجلا ميركلا

 020 رثأ لمعلا اذهل ناك ام ةدلاخلا

 هنم تسبتقا وأ «ةركف هنع تذخأ َيِفَو ملاع لكو «يلو لك حور ىلإو

 0ك دين أو اهلمعتسا ةغيص َتْمظَو وأ : الع

 ْءكْنَمِب هْمّنو ءميركلا كهجول ًاصلاخ هلعجاو ليلقلا اذه انم لبقت انبر

 . ميلس بلقب كاتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي يل هظفحاو

 اهيف يف ناك ًادارج هيلإتدهأ ةدهده ضرعلا موي ناميلس تءاج

 اهيدهمرادقم ىلعايادهلاَّنإ ةلئاق لاحلا ناسلب تدشنأو

 ("اهيفاموايندلا كتيده تناك ةهتميق ناسنإلا ىلإ ىدهيناكول

 قاللعوب قداصلا دمحم

 اذك موي كركسعو تنأ يفيض نوكت نأ ديرأ :(مالسلا هيلع) ناميلسل لاق ًادهده نأ ينيوزقلا ىور )١(

 ءاولك :لاقو ءرحبلا يف اهاقلأن «ةتيم ةدارجب دهدهلا ىتأف «هدونجب ناميلس رضحف اذك ةريزجب

 .هدونجو ناميلس هنم كحضف ءقرملا كردأ محللا هتاف نمف

 ةنس يفوتملا يطايمدلا يركبلا ديسلل «50”ص - ؟ج «نيبلاطلا ةناعإ يف ؛ينيوزقلا ديسلل)
 .(توريب ءركفلا راد ١51١8. ىلوألا ةعبطلا . ٠





 لأ نم اَنْلْبَأ آم أم َنوُمْتْحَي َنيذَل نإ

 و ضلك اوباَت َندَلأ اّلِإ توعدللا ُميعْليَو هلا ْمَُعْل َكِتلْوأ بَنِكْلأ

 ١5١[. 108 :ةرقبلا] <( مب بَل اَنأَو ْمِهِلَع بون َكِبَكْوَأَ
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 َكِدبَو مل َكيِرَس ال (©7 َنيِكَعْلا تر هَل قاَمسَم َكايَكَو يمد َتاَلَص ّنإ لق - عر
 [177-17 :ماعنألا <4© نيت لأ أنو ترم





 لعاجو لوقعلا عدبم «مدع نم تانكمملا دجوم ؛مسنلا ئراب هلل دمحلا
 ملكتملا .اهلامك ةلآو اهتنيز لوقلا لعاجو سوفنلا قلاخو ءاهتالاح نسحأ قطنلا

 حراوجب ناك امف «تاقولخملا لاوحأ نع همالك هزنت «قارغتسا الو عاطقنا الب

 :هتاملكل لدبم ال ءالعو لج هناحبس . . . . تاوهل الو ظفلت الو «تاودأ الو

 تهزنتو ءريسفتلاو رصحلا نع هتافص تلج «هتدارإل رهاق الو هملعل ريغم الو

 تسرخأو .هتيهام كاردإ نع لوقعلا تزجع . . . . هيزنتلاو ريثكتلا نع هتاذ

 . هتيتاذ ةيادب ىلإ لوصولا نع سوفنلا تبجحو «هتيوه ةياهن فصو نع نسلألا
 هاتآو ءءاملاو نيطلاب مدآ جازتما لبق هتوبن هبر هفّرَع نم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 مدآل اهنم نوكت نأ لبق مولعلا تاذ هبهوو ءءايشألا هنك هّرّصّبو ملكلا عماوج
 نيفطصملا هلآ ىلعو «ءامسو ضرأ لك قوف هعفرو همالكب هّقْلَْحو ءءامسألا

 رماوأب مايقلاو هميلاعت قيبطتب مزتلا نم لك ىلعو «هليوأت نسحو ركذلا ظفحل

 . هليزنت

 ىلإ نيبستنملا رثكأ نأ كابتجاو كيلع َكّلدو كادهو هللا كقْفو ملعا
 ضعب قئاقح مهنع تهبتشاو «ةيوغل تاحلطصم مهف نع اولض ةيدمحملا ةمألا

 ةيفلخلل ةَّبْلَصلا ةدعاقلاو «ةيراضحلا ةّيوهلل يرقفلا دومعلا دعت ةيساسأ ظافلأ

 ومسو «هتناكمو مالكلا ةعفرو «هتيفيكو قطنلا هنك الثم اولهج ثيح .ةيفاقثلا
 الو ءهردق لوقلا الو ءاهقح ةملكلا الو ءهظح قطنلا اوطعأ امف ءهفرشو لوقلا



 ناك ولو ءدحاو ىنعمل تافدارم لوقلاو مالكلاو قطنلا نأ اونظ .هتبيه فرحلا

 ءاريبك اولع كلذ نع ىلاعت «قطان لجو زع يرابلل لاقي نأ زاجل كلذك كلذ

 .أطخلا نيع اذهو «لئاقب دامجلا ىنكي نأو ؛ملكتم نينجلا ىلع قلطي نأ قحو

 رارسألا راطقأ ىلإ ذفنأو ؛ةيهلإلا مكحلا راحب يف صوغأ نأ تدرأ كلذل

 يف هؤانث لج يرابلا ينقفوي نأ ىسع ةيدمحملا راونألا ىنسب ءيضتسأو «ةينابرلا
 ةغللاو لوقلا نونكم نع رابغلا ضفنو «مالكلاو قطنلا هنك نع ماثللا فشك

 اهأشنمو اهاوقو اهراوغأو سفنلا ةقيقح نم ءىش نع باجحلا ةطامإو ءراوحلاو

 «تانئاكلا ةلع هللاب تايمسملا هن زك ةنولع نايبت اذكو ءاهاهتنمو اهاتأمو

 ؛ يماسألا هذه ةقيقح نيبتستو يناعملا حضتت ىتح «ةايحلاو نوكلاو ناسنإلابو

 رئاصب حتفو «نيلفاغلا سوفن ظاقيإ يف ةمهاسم ءهللا ءاش نإ .كلذ نوكيف

 .نيلصاولا ةدئفأ تيبثتو «نيكلاسلا

 ةعبس ىلع هتلعجو ' راونألا حابصم " فنصملا اذه تيمس دق ينإو

 دعب «بارتقالا ةنج ىلإ جورعلا دصق ؛باجح لك قارتخا يف الؤافت باوبأ
 ةيلاع «راوغألا ةقيمع «ماقملا ةعيفر فنصملا اذه فراعمو .باذجنالاو ةيادهلا

 الإ لذبت الو «ةماعلل اهيف ظح ال يتلا ' ةنونضملا فراعملا ' ليبق نم «بعكلا

 ىلع مزعلا اودقعو «قاوشألا ةقرح اودباك نمم «قاوذألا لهأ نم ةصاخلل

 هيف يذلاب ءانإ لكف .كاوشألاو زجاوحلا تناك امهم سنألا ةرضح ىلإ جورعلا

 . حضني
 ىرخأ دّئفُملو تامهْبُم تءارت ءايشأ «ىلاعت هللا نذإب ءهيف ُلِجُمل ينإو

 موزلو «عالطإلا روصقو عابلا ةلق عم «دادعتسالا رادقمب «تاملسملا نم تدب

 ةثيبخلا سفنلاو هدونجو نيعللا سيلبإ ةمدخ يف اذه يملق نوكي نأ نم فوخلا

 ضرعلا موي يلع ةجح نوكيف «كلذ نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعن ءاهناوعأو
 جبدم ناك نإو ءقح ضرع ام ىوحفو حرط ام لصأ نأ يبسح نكلو ؛ربكألا

 . ىوهلا تايدرم نم امامت اظوفحم الو ةياوغلا نع اديعب تسلو يلاثمأ ملقب



 نم دمتسأ مل ول هيلإ لصو ام ىلإ فنصملا اذهب لصأ نأ يل ناك ام

 ال اركاذ ٌصخأو «ةيقنلا ةقداصلا راثآلا نم مهلتسأو ؛ةرهطملا ةرهاطلا حاورألا

 خيشلاو ءهرس سدق «يبرعلا نبا نيدلا يحم ربكألا خيشلا نم لك راثآ ارصاح
 .مهيلع ىلاعت هللا ناوضر يليجلا ميركلا دبع خيشلا كلذكو يلازغلا دماح وبأ

 نم لثمك يلثمف .رئثآملا سومشو فراعملا راحبو مولعلا رقاوب نم مهريغو
 تناث ء«عساش عساو طيحم ءام نم تارطق ىأرف ءعلطتو ةوبر قوف دعص

 نيفراعلا نيملاعلا راثآ يه ةوبرلا كلت . فراعملا قيمع «قئاقرلا خسار «قئاقحلا

 «ةيدوهشلا مهفراعمو «ةينيقيلا مهمولع ضيف نم ضيق تارطقلا كلتو «نيلماعلا

 .ليبسلا ءاوس يداهلا وهو ءدصقلا ءارو نم هللاو . . . . ةينادمصلا مهرثامو









 لوألا لقعلا

 ءهعم ءيش الو ناك هللا نأ ءكادهو كيلع كّلدو كايإو هللا ينقفو ملعا

 هملع نم ملاعلاب ملاع ءهسفن ثيح نم هسفنل دحاو «ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو

 دحوتم «هتمظعو هئايربكب درفنم «هسفن ىف هيلع وه ام نوكلا يف رهظم ءهسفنب

 اهلي أل كلا دحسلا دامس قيصوت لجو ع مابع منو هي دعصو تلاع
 بحأو «عماج نوك يف هءامسأ نيعو هنيع ىري نأ ,ددعلا اهل ىهانتي الو ءاصحإلا

 بحلا كلذ نعو ةسدقملا ةدارإلا كلت نع لعفنا ؛ رهاظلاب ادوهش هسفن فرعي نأ

 يف الو ةدامب سيل طيسب درف يناحور رهوج عادبإ ءاهيزنتو اميظعت ىلاعت هب قئاللا
 هناحبس هنا مث .لامجلاو لامكلل ارحبو ءاقنلا يف ةمقو ءافصلا يف ةياغ ؛ةدام

 الو باجح نود عطاسلا هرونب طيسبلا عدبملا رهوجلا كلذ ىلإ ىلجت ىلاعتو
 هتافصل الحمو هئامسأل ىهتنمو هسدقل ىلجمو هتاذل ةآرم هايإ العاج .طيسو

 تابهلاو ننملا عيمج هعدبم نم رهوجلا لبقي .هرارسأل الزنمو هقئاقحل اعمجمو

 ةيهام يف تروصتف «جارسلا رون تيبلا اياوز لبقتت امك تادراولاو اياطعلا لكو

 تاماقم كردأو «هتاذ ةيدوبع فرعو ءهعدبم ةيبوبر لقعو «هئراب ةيهلإ هتيرهوج
 .الوأ القع كلذب راصف ردقلا تايوطمو ءاضقلا تانونكم ىلع علطأو «هتاثعبنم

 .ةزعلاو لذلل «ىنغلاو رقفلل عماج يخزرب ماقم وذ لوألا لقعلاو

 هئراب ىلع لبُقُي .رابدإلاو لابقإلا نيب اددرتم لازي ال . ... ةدايسلاو ةيدوبعلل

 ميلعتلا ىلجم يف هيلع لابقإلا دنع «يرابلا هل ىلجتي .اديفم هنع ربذُيو اديفتسم

 لك ادمم هنع ربدي مث ؛اهلصفمو اهلمجم ةيهلإلا مولعلا لك هيف شقتنتف «يبهولا
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 اهدادعتسا بسح تادوجوملا

 وهو ءاقيقحتو اّمح هالعأو هيف ام لمكأو «هنيعو دوجولا لصأ لوألا لقعلاف

 تادوجوملا فرشأ عجرمو «تادلوملا دوزم «تاالعفنملا دمم «تاعدبملا ةيادب

 قئاقح عمجم . . . . توكلملا رارسأ لحمو «توربجلا راونأ طبهم ....

 كلف بطقو تادوجوملا ىحر رادم . . . . توسانلا قئاقر عبنمو .«توهاللا

 . تاقولخملا

 يرابلا تاذو «ةيلعلا تاذلا نم ةرشابم سجبنا دق لوألا لقعلا ناك امل

 تراص ؛لامجلاو لالجلا تافصل ةعماجو لامكلا نيعل ةلماش العو لج

 تثعبنا ءايتوكلم اضيفو ايتومحر اددمو ايتوربج ادادتما (لوألا لقعلا) هترضحل

 يف راح كلذ ناك امل . . . . هتيناحور نم قئالخلا تدوزو هتقيقح نم قئاقحلا

 1 ا ا ل ا ل ا

 نكل تايمستلا يف اوفلتخا . . نيملكتمو ةفوصتم . . . . نيينافرعو ةفسالف

 ةيدحاولا ىلإ تلزنت ىلاعت قحلا ةيدحأ نأ ىلع اوقف ا

 يهلإلا ملعلا لبق نم ةبولطملا ةرثكلا ققحتت ىتح تافصلا ةلماك ةقيقح لجأل

 يه لاق نم مهنمف ؛ةقيقحلا هذه ةيمست يف اوفلتخا مهنأ الإ .ةيهلإلا ةدارإلل اقفو

 . يدمحملا رونلا .... ىلعألا ملقلا لاق نم مهنمو «لوألا لقعلا

 ةريثك فاصوأب اهيلأ اوراشأو . . . . نيمألا حورلا . . . . ةيدمحملا ةقيقحلا

 ىلإ امو .... لوألا نييعتلا . . . . خزاربلا خزرب . . . . لماكلا ناسنإلا اهمهأ

 .ىمسملا نيع ىلع ةلادلا ةفلتخملا تايمسملا نم كلذ

 ءاهماقم ةيخزربو ءاهفئاظو ددعتو ءاهعسو ثيح نم ةقيقحلا هذهو
 نم رثكأو كلذ لك . . . اهتارثؤم يهانت مدعو ءاهتالعفنم ءاصحإ نع زجعلاو

 قحلا ىلإ اهتبسنو ءريطستلاو نيودتلا ثيح نم 'ىلعألا ملقلا' يهف .كلذ

 لوقعلا لك عرفتو ةفرعملا و عادبإلا ثيح نم "لوألا لقعلا" يهو .ىلاعت

 نم 'يدمحملا رونلا" يهو .دبعلا ىلإ اهتبسنو ءاهنع تادوجوملل ةيئزجلا
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 حاورألا لك عرفتو فرصتلا ثيح نم 'نيمألا حورلا' يهو .لعجلا ثيح

 يذلا «ةجحب هلل مئاقلا لماكلا ناسنإلا ىلإ اهتفاضإو ءاهنع تادوجوملل ةيئزجلا

 ججح يماحو «هدوجوو نوكلا ماظن ظفاح «نامز يأ يف هنم ضرألا ولخت ال

 نيع لك نع اهدارفنإل 'ةيدمحملا ةقيقحلا" يهو .نالطبلا نم هتانيبو هللا

 الو اهرثأ ىلع فقي ملو اهاوس اهيلع علطي مل فراعملا و قئاقحلا نم عومجمب

 .اهادن ةعلط ىوس اهنيع

 هللا قلخ ام لوأ" : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؛مركألا لوسرلا لاق

 ملقلا وه لوألا لقعلاو . "ملقلا هللا قلخ ام لوأ' : اضيأ هنع رثأ امك . ' لقعلا

 هللا دبع نب رباج يباحصلا ثيدح ىف ءاج .يدمحملا رونلل ناهجو ىلعألا

 ءيش لوأ نع ينربخأ يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي تلق ' : هلوق هنع هللا يضر

 رون ءايشألا لبق قلخ دق ىلاعت هللا نإ رباج اي لاق ؟ءايشألا لبق ىلاعت هللا هقلخ

 رون هللا قلخ ام لوأ ' : مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع لاق امك ؛''”"هرون نم كيبن

 . "رباج اي كيبن

 دوجولا هنم قلخو هرون نم لجو زع يرابلا هعدبأ يدمحملا رونلاو

 لك هرونب ءاضتسا يذلا رينملا لوألا جارسلا وه .نوكلا يف هرظن لحم هلعجو

 هبرقو هتوق بسح لك هنم لبقتيلو دوجوم لك لمشيل هرون عستإو ءدوجولا
 . هدادعتساو

 نيمألا ميلعلا ظيفحلا نزاخلا هنأل نيمألا حورلاب اضيأ لوألا لقعلا يمس

 ىلإ رظن امب هيلإ هللا رظن ميرك كلم وهو .ةيناسنإلا فئاطللاو ةينابرلا مولعلا ىلع
 عفرأو تاماقملا ىلغأو تاناكملا ىلعأ هأوبو تادوجوملا فرشأ هلعجف ( هسفن

 زع يرابلا هقلخ ءيش لك عم هل ؛كلم هقوف سيل «تالزنملا ىمسأو تاجردلا

 يواقرزلا - كلذك عجار . توريب اا 1- 66ه . ص «* ءافخلا فشك؛ا «ىنولجعلا ليعامسإ )١(

 . ةهباشتم ىرخأ تاياور ثيدحللو ؛ ةرهاقلا 47 - م5 . ص 0١ .ج ٠ " بهاوملا حرش"



 مهقوف نمو نيبرقملا ةكئالملا عيمج تقلخ هرون نم ؛هقحلي هب صاخ هجو لجو

 لك يف كلملا اذهلو .دوجولا يفام لكو «نييرصنعلا نم مهنود نمو نيلاعلا نم

 دقو هيف هللا اهقلخ ةينابر ةنطلسو ةيهلإ ةنميه تارضحلاو ملاوعلاو تاماقملا

 هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا قاف اذهل .ةيدمحملا ةقيقحلا يف هلامكب رهظ

 َكِيَدكَر» :لاقف لجو زع يرابلا نتما هبو ءلسرم يبنو برقم كلم لك ملسو

 وهب ىِرْجَت اًرون ُهَنْلَمَج نكلو ٌنميالا ال الو ْبَككْلا ام ىرَدَع تك ام اير ْنَي امور َكّنلِإ آَنيسْو
 عك ََكَن 3

 يف ام مل ىلا هل لير © وبقت رص لإ ربل َكنِإَو ائواَبِع ْنِم ُهآَتَق نم
 كلذكو ملعأ هللاو يأ © رولا ُرِصَت هنأ َلِإ آلآ ضْرَأْلا ىف اَمَو ٍتَوَمَتلَ

 نأل ءانرما رق: ئذلا كلما اذه وجو نم اضاخ اههو نهب اي تاتو انلعج

 قر ٍرْمَأ ْنِم ٌحوُرل ٍلُم# ىلاعت هلوق يف هيلإ راشملا وهو هللا رمأ همسأ كلملا اذه

 هب يمس مسالا اذهو . ههوجو نم هجو يأ "94ه اَّلِإ لهل نم رّسيتوُأ آ امو

 . "” لصألا مساب عرفلا ةيمست نم مالسلا هيلع ليئاربج انديس

 لب ءهتاذ يف هددعت ينعتال اهنإف لوألا لقعلا ىلع ءامسألا ددعت نع امأ

 ثعيني امب هتقالعو . قلخلاو قحلا نيب هطسوتو ةيخزربلا هفئاظو ددعت ىلإ ريشت

 لقعلا اذهل تايلجت برض يه لب ؛ينمز جردت وأ لاصفنإ ةقالع تسيل هنع

 قئاقحل ةلثمم «ةزيمتم ؛ةفلتخم ةيفرعم تاجردو ةيدوجو بتارم يف لوألا

 . هيف ةنطاب ىرخأ بناوجل ةرهظمو هتقيقحل ةددعتم

 نم ىلع كرابو ملسو لص «كريغال كنيع وه يذلا راونألا رونب مهللا

 هتمأ تناكو .ممهلا هتمه تقافو .مدعلا هدوجو ىقبسو .مدقلا ّذنم هرون عطس

 يذلا كيجنو كيفصو كبيبح .مكحلا ندعمو مولعلا رحب هلآ ىلعو ؛ممألا ريخ

 )١( :ىروشلا 07-67

 م6 : ءارسإلا 6فز

 ءهللا همحر يليجلا ميركلا دبع خيشلل ."'لئاوألاو رخاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا" :عجار (*)

 .ركفلا راد 0تكج
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 مئازعلا وبأ خيشلا دشنأف ؟نيقشاعلا دجو هبح بهلأو «نيفراعلا هتيلوأ تركسأ

 رارسأ تحالو هقوش ران تلعتشاو هدجو سأك حفط دقو 2” هيلع هللا ةمحر

 : هردص

 ةيدحاو ةرضح نم سمش لك تءاضأه نم ءدبلا يفارون ناك

 ةيرخآلل حال ءدبلاىدل نم لامج لك لصأ ءدبلا هرون

 ةيربللرهاظ قحلارهظم  درف لك ايض تعشعش ةضبف

 قطنلا

 «تادوجوملا كلف بطقو .«تاعدبملا فرشأ لوألا لقعلا نأ كل نيبت اذإ

 فرشأو لوألا لقعلا نم رثأ قطنلا نأ ملعاف «لجو زع يرابلا مالك نم ةملك رثأو
 ظفلتلاو ءتاوصأ ثادحإل ناسللا لامعتسا قطنلاب دارملا سيلو .هلاوحأ

 بحاص هفرع امك وه لب ؛تاغلو تاجهل قفو تاحلطصمب هوفتلاو «تارابعب
 ةدرجملا ةروصلا نع ةرابعلا نم ةيناسنإلا سفنلا نكمت ' '”ةيلقعلا فراعملا
 ماسجألا نع ةارعملا ,لاكشألا نع ةئربتملا ؛هلقع يف ةدرفنملا ,هملع يف ةررقتملا

 تلخادتو رمألا هبتشا نإو «مالكلا ةيهامل ةرياغم نذإ هتيهامف . ' لاثملاو

 هنودب ثيح «لوقلا ساسأو مالكلا ةدعاق وه يذلا ريكفتلا قلطم هانعمو ؛ميهافملا

 اهفرش ةياهن لب «ةيناسنإلا سفنلا ةفص قطنلاو .الوق الو امالك نوكي ال (ىطنلا)

 ءايشألا قئاقح روصت ىلع تردق اذإ الإ ةقطان نوكت ال سفنلاو .اهفاصوأ لجأو

 نهذلا نكمتو «بلقلا ةآرم يف رسيب تعبطناو «ةدرفنملا اهنايعأبو ةدرجملا اهتاودب

 اهنع ريبعتلا تنسحأ مث اهنطابو اهرهاظب ةطاحإلا ىلع لقعلا ردقو ءاهيف ركفتلا نم

 وهف قطنلا ةياغ امأ . فقوملا ةعيبطب قيلي فرصتبو «ماقملا ةيصاخو ىشامتي لاقمب

 )١( تو ريب « ةدوعلا راد .دومحم ىفطصمل ' مظعألا رسلا“ عجار .

 ةيدضاعتلا «سيردإ يلع .د قيلعتو ميدقتو قيقحت «يلازغلا دماح يبأل ' ةيلقعلا فراعملا ' عجار (؟)

 سنوت « سفافص .رشنلاو ةعابطلل ةيلامعلا .



 الإ هلإ ال نأ كاردإ . . . . ةدحاو ةقلطم ةقيقح ىوس ةياهنلا ىف دجوت ال هنأ كاردإ

 اهل ناد ةقيقح . . . . رايغألا ةيبسنو هءانث لج يرابلا ةيقالطإ كاردإ . . . . هللا

 .دوجوم لك ةقيقح ةرطف اهتنقيتسإو دوجولا

 ءابآلا فقو ثيح ءايندلا ةايحلا ىلإ همودق لبق ناسنإ لك اهب رقأ ةقيقح
 نم اوفقو . . . . نورخأتملاو نومدقتملا . . . . دافحألاو دادجألا . . . . ءانبألاو

 . . . . ةيهلإلا ةيدنعلا يف كانه . . . . لجو زع دحاولا يدي نيب دحاو عمجم يف لبق

 رضحمب مهسفنأ ىلع مهدهشأو ءهباطخ مهعمسأو ؛ىلاعتو هناحبس قحلا مهعمج

 قحلا لوقي .هل مهتيدوبعبو «مهيلع هتيبوبرب رارقإلاب انيقياودهشف «ىلعألا إلملا

 مهْشنَأ لع ْهَدبْشَأَو مُهَتيرُد هروُهُظ نم مدا ب نم كيو َدَحَأ ِإَوط : ىلاعتو هناحبس
 وول ذأ (©) نين اه نع نكح ان ٍةَمَبْلا مب اوُلوُقَت نأ دهم لب الاق كيري تن
 "74 ج2 ةرئينملا َلَص اي ا مَ اي يرد اًُكحو لَم نم وآَب' أ آذإ

 ةمدقتم ةينابر ةيعمجو «ةيناحور ةنوئيكو «ةينارون ةرضح ناسنإلل ناك

 مكح اهيف طقسو «ناكملا مكح اهيف ىفتنا ةرضح يف ؛ماحرألا يف هتيوست نع
 ملعلا ثيح قالطإلا ةرضح يف .... نامزاللاو ناكماللا يف . . . . نامزلا

 معنت سفنلا تناك .ةينابرلا تايلجتلاو ماتلا نيقيلاو «لماكلا ناميإلاو «لمجملا

 كلت يف .نيعلاب نيعلا تاقارشإ ةدهاشمو «ةيئامسأ تايلجتو «ةينابر ةيعمجب
 ؛عامتجالا ناكف قئالخلا لك لجو زع يرابلا عمج «قائيملا دهشم ناك ةرضحلا

 فارتعالا ناكف قيئاوملاو دوهعلا مهيلع ذخأو «عامتسالا ناكف هباطخ مهعمسأ

 نم اليصفت طوبهلا ناك مث .اينيقي اديحوت هتينادحوب رارقإلاو «ةيبوبرلاب ىلاعت هل
 . ةبيرلا تاملظ ىلإ نيقيلا راونأ نم . . . . قرفلا ةرضح ىلإ عمجلا ةرضح

 ءاملاو محرلا ةملظو نيطلاو محللا لكيه يف ءديقلا قيض ىلإ قالطإلا ةعس نم

 برضت ايندلا ىلإ هلوزنب . فيلكتلا لحمو ءالتبالا راد ايندلا ىلإ لوزنلاف ؛ نيهملا

 )١( :فارعألا ١97 - #ا/ا١ا .

 لف



 . باجح ةلفغلا . . . . باجح لهجلا . ... بجحلا ناسنإلا ىلع
 باجح ربكلا . . . . باجح ةوزنلا . . . . باجح ةبغرلا . . . . باجح نايسنلا

 «ساوحلا هملتستف .ائيش ملع دعب نم ملعي ال يك .... باجح داحلإلس...

 .هكرش يف ناطيشلا هعقويو ءايندلا هنجستو «ةوهشلا هعراصتو «ةبغرلا هذخأتو

 انه .تاملظ اهقوف تاملظ . . . . بجحلا هيلع مكارتتو «هلابح يف ىوهلاو

 لجأ نم عارصلا : ايندلا ةايحلا هذه يف يرشبلا دوجولا رارسأ نم رس نمكي
 .نيمركملا تاجرد ىلعأ ىلإ اهب جورعلا لجأ نم قباستلاو «سفنلا ةيكزت
 ىلإ ةبوألاو «لمجملا ملعلا عاجرتساو «ماتلا قطنلا دادرتسا لجأ نم عفادتلاو

 . ينيقيلا ديحوتلا

 ةلازإ ىلإ ىعس املك ؛لجو زع هللا وحن ةوطخ ناسنإلا ىطخ املك

 ائيش ركذت املك ءالصفم املع ملعت املك . . . .ةجرد هقطنب ىمس املك ,باجح
 ركذت ةيلمع ىوس نوكي نأ ودعي ال ملعلا بلط نأ كلذ ؛المجم هدنع ناك امم

 نم هيعتو «ينيقي كاردإ نم هكردتو ؛يلامجإ ملع نم هملعت سفنلا تناك امل
 ىلإ اهمودق نيح بجحلا اهيلع لدسنت نأ لبق ينارونلا اهروط يف يرطف يعو
 . ةيدوجولا ةنونيكلا تاطحم نم ايندلا ةطحملا

 زع يرابلا ةينادحو كاردإ هتياغ ىهتنمو «لوألا لقعلا نم رثأ قطنلا ناك اذإ

 ةادأو ةيكلملا ةايحلا هذه يف ةيئزجلا لوقعلا طاشن روحم ملعلا ناك اذإو ءلجو

 بجي يذلا حيحصلا قيرطلا نإف ؛اهتاقالع فلتخمو ءايشألا طباور ىلع فرعتلل

 وه . . . . ةيبيرجت وأ ةيرظن «ةيلقن وأ تناك ةيلقع مولعلا عيمج هيلإ لصوت نأ
 ةيرشبلا ةرطفلا عم مغانتو ةينابرلا نئسلا عم قسانتب مولعلا تبستكا اذإ .ديحوتلا

 امأ .ديحوتلا ىلإ الإ دوقت نل اهنإف «ةيهلإلا ةمكحلا تايضتقم عم سناجتب تفظوو
 ةعيبط عم ضراعتبو «ناوكألا نوكم نع ةلفغبو «نايدلا نع لزعمب بستكأ اذإ
 ملعتلف الأ .قلمتلاو داحلإلا ىلإ الإ دوقت نلو ةيسكع نوكتس اهجئاتن نإف ؛ناسنإلا
 .«لصتاو لصو .؛ىدهو ىدهتسا اهلامعتسا نسحأ نم ةليسوو ةادأ ملعلا نأ
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 و عطقناو «لضأو لض 5 اهلامعتسا ءاسأ نمو ؛ ىلعلا تاجرد ىلعأ ىلإ ىقت ةكراو

 : هنأش يف العو لج يرابلا لوقي ؛ءاقشلا تاكرد لفسأ ىلإ ىوهو ءلصفنا

 . 54( اًروُنَت هآسب ُهَتلَمَجَف ل لَمَع ْنِم اوُلِمَع ام لإ آَنْمِدَقَو

 مهتعيبطو ىشامتي بناج ؛نيلقثلا صخيو قطنلاب قلعتي رخآ بناج ةمث
 يف لثمتي بناجلا اذه ؛ىرخألا تاقولخملا رئاس نع مهزيميو ةيتوكلملا
 ةيرحب رايتخالا ىلع ةردقلا وأ «رايتخالا ةيرح يف رهظمتت يتلا ةدارإلا .ةدارإلا

 ول .... يمهوو يقيقح . ... يبسنو قلطم ... . لطابو ىح : نيليبس نيب

 نوكت ال رايتخالاو ةدارإلا ةيرح نودبو «ةيرح ناسنإلل ناك امل قطنلا نكي مل

 ,ىنعم ناميوال ريصي الو فيلكتلا طقسي ةيلوؤسم نودبو «ىزغم ةيلوؤسملل
 .ةديقعلا حور وبختو نيدلا حرص راهني ناميإ نودبو

 ناسنإلا دوجو هيلع يوطني امل حيرصلا رهظملا كلذك وه قطنلاف

 «هتاجرد ىمسأ ىلإ ناميإلا جارعم لب «ناميإلا ساسأ اضيأ قطنلاو . ينطابلا

 زع يرابلا ةينادحو كاردإب قلعتم (قطنلا) هنأ ثيح ؛هيناعم عسوأ ىلإ هجرخمو

 نم ؛ناميإلا امو .اهتعيبط باعيتساو ىربكلا ةقلطملا ةقيقحلا ةفرعم يأ ءلجو
 نيب قيرفتلا ىلع ةردقلاو «يبسنلاو قلطملا نيب زييمتلا نسح الإ «راظنملا اذه

 . يلكلا دوجولا نم بتارمو ةقيقحلا نم تاجرد

 تناكو «تادوجوملا رئاس نع ناسنإلا زيمت قطنلل يدارإلا بناجلابف

 يتلا ةدارإلل اميركت «تاقولخملا رئاس ىلع اهليضفتو ةقطانلا سفنلل هللا ةمارك
 ٍرْحلاَو ريل يف هتلَحَم مدا قب اَنَمَرَك َدَمْلَو# : ىلاعت لاق امك ءاهيف تلبج

 .748 ايضاح ْنَتَم رثكح لع ْرُهَشَضَو تبطل تي مُر

 قطنلا تامالع ىلجأ نم نأل ةصاخ هللا دابع نم نينمؤملل ةماركلا هذهو

 )١( ناقرفلا : "

 , (0ءارسإلا ”5



 طابر كفي لماكلا هانعمب ناميإلا نودبف .نايدلاب ناسنإلا طبري يذلا ناميإلا

 .ىلاعت هللاب ناسنإلا ةقالع راهنتو ءءامسلاب ضرألا

 رحلا هناحبس وهو ءاقالطإ ديرملا هدحو وه هؤانث لج يرابلا نأ ملعا

 .ةذفان هتئيشم «ةغلاب هتدارإ .طيحم هملع ىلاعتو هناحبس . . . . ةقلطم ةيرح

 مويقلا «يلاعتملا ريبكلا هدابع قوف رهاظلا وه . . . . بلاغ هرمأ ءضام همكح

 «ةيرحلا كلت نم بيصن كلذك ناسنإلل نأ الإ .راهقلا نميهملا .هقلخ ىلع

 ؛هتئيشم يف ةيصوصخ ؛هتدارإ يف ةيلالقتسا هل . . . . ةدارإلا كلت نم زّيحو

 ءهلوؤش ةرادإ يف ةيرحو .هرومأ ىلع ةيلوؤسم

 الأ ؟قحلل ةدارإو قلخلل ةدارإ . . . . نيتدارإ مامأ اننأ اذه ينعي له .نكل

 ؟قطنلا ةيهام وه يذلا ديحوتلا !دبمو اذه ضراعتي

 نأ ةقيقحلا نكل ؛نيترفانتم نيتئيشمو «نيتفلتخم نيتدارإ مامأ اننأ رمألا رهاظ

 «ينطاب لماكت قفو ناريست نيتئيشملاو .«يفخ قباطت يف نالمعت نيتدارإلا

 «نطابو رهاظ ةلأسملا هذهل نأ ةراشإ ؛«ةدحاو ةئيشمو «ةدحاو ةدارإ امهنأكو

 قرطتلا ئجرأ «ةيفخ بناوجو «ةقيحس رارسأو «ةقيمع روذج ةيضقلا هذهلو
 . هللا ءاش نإ ةمداقلا ةرقفلا ىلإ اهيلإ

 رارسأ لجو زع يرابلا هيف عدوأ يذلا ديحولا نئاكلا وه ناسنإلا
 : توسانلا قئاقرو .«توهاللا قئاقحو .«.توكلملا رهاوجو «توربجلا

 تاقولخملا هل رخس . . . . ءامسلاو ضرألا ىف ام هل للذ . . . . ءامسألا هملع

 اهب راتخيل ةدارإلاو ةيرحلا نم هاطعأ . . . . ءايشألا لك هل رّسي . . . . ءامجعلا

 نم هيلع ردقي ام اهب غلبيل ةئيشمو ةّمه نم هبهو . . . . تاداقتعإلا نم يضتري ام

 "كد



 مولعم ماقم هل دوجولا يف ام لكف «يناسنإلا ماقملا ةمظع نمكت انه .ةقلطملا

 توكلملا ىلع ةهج نم فرشي ىخزرب هماقم نإف ناسنإلا الإ .ةددحم ةبترمو

 «يلفسلا ملاعلا ىلع ىرخأ ةهج نمو «هتناكم ولعو هفرشو هتعفرب .يولعلا

 . هتناكم ةءاندو هتلافسو هتراقحب

 ىقري نأ امإ عيطتسيو «ىناسنإلا هءاقب ىطخت ىلع هتردقب دّرفتي هدحو ناسنإلاو

 فرع اذإف .يلفسلا ملاعلا كرد ىلإ يوهي نأ وأ ءيولعلا توكلملا قوف ام ىلإ

 هتاناكمإ دفنتسي اميفو «هتدارإو هتّمه هجوي نيأو .هفراعمو همولع رمثتسي فيك

 «توربجلاو توكلملا ناطلس نمو «توهاللاو توسانلا رسأ نم ررحت .هتقاطو

 فرشأ ىلإ لصيل «؛تاجرذدلا ىلعأ ىلإ عفتراو ءتارضحلا سدقأ كردأو

 دوجولا يف ءيش لكو . . . . ينيلت تنأ . . . . ينم تنأ * "هللا همحر يرفنلا

 ىوقأ .... ءامسألاو فورحلا نم ىوقأ . . . . رانلاو ةنجلا نم ىوقأ ....

 ملستساو ءهسفنل هتاذ ملسأ اذإ امأو .' ةرخآلاو ايندلا يف ىدب ام لك نم

 ناطيشلا نم نعلأ تنأ . . . . ناويحلا نم رقحأ تنأ : هبر هيدانيف ؛نارسخلا
 ميورو رع 3 5 0 2:5

 (2) هولعف هوذخ .... دوجوم لك ةبترم نود كتبترم ءدوجولا ليذ تنأ ....

 . "74 © ةركلسأت ارو دوُمَبَس اَهْعََد َولِلِس يف دن (2) ُهوْلَس محل

 : لوقأف دوعأ

 م ككل تكا كلل 2 206 ا 0

 توريب .ةدوعلا راد «دومحم ىفطصمل " هللا تييآر“ عجار )١(

 2. ””2 ٠" : ةقاحلا (؟)
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 ناويصع او ةايحتلاة يفرش :ناتتستالا قوات اهسهك

 نايدلاوحنجورعلل نالكتلانوكيامهيلع

 ناطيشلا ىلعالو سفّتلاىلع فنالقئتللرصتنالامهنود

 ناتيحيألا ةتقتندتشحع كتاح# نافعا 2: ةيفايو :.: ةكهاجي

 نافرعلاو ملعلاقيرط كاذ ناعمإ ..رظن ..ثحب

 نامألابعزجلامويزئاف تنازئابامهنيب عماجلا

 ةيويندلا ةداعسلا جهنمو «؛ةيناسنإلا سفنلا فرش ىهتنم قطنلا ُدَعُي

 اذإ الإ ةقطان نوكت ال سفنلاو .ةيلزألا ةيورخألا ةداعسلا بلجمو ؛ةيقيقحلا

 تذخأو «نيبراقب راونألا راحب يف تحبسو «نيحانجب ةقيقحلا ءامس يف تقلح

 ناميإلاو نيصرلا لقعلا ... نامنبألاو لقمتلا يفرط :نيفرطب ةداعّسلا بابسأب

 ةيحورلا ةدهاجملا : نيلماكتم نيليبس كولسب الإ نوكي ال كلذو .رصبتملا

 تاساردلاو ةيسحلا ثوحبلاو ؛ةهج نم ةيقالخألا ةيفصتلاو ةيبلقلا ةضايرلاو

 نع ىلاعت هللا ىلإ كلاسلل ىنغ ال .ىرخأ ةهج نم ةيلقعلا تالمأتلاو ةيملعلا

 ءرظنلاو ثحبلا نعالو . . . . ماهلإلاو فشكلاو دجولاو «قوذلاو دراولا

 يف لاق نمك نوكي نازتإب امهنيب جزاملا . . . . ناهربلاو لالدتسإلاو لقعلاو

 ناك ناميإلا رونو لقعلا رونب ذخأ نم " : هللا همحر يلازغلا دماح وبأ هنأش

 . "رون ىلع رون راصف ارون هرون ىلإ فاضأ يذلاك

 نوكت الف «نيليبسلا نيب ىلاعت هللا ىلإ كلاسلا جزمي نأ نسحتسملا نم

 ةدهاجملا نع اديعب هرظن الو ءرظنلاو ثحبلا نم ةيلاخ ةيحورلا هتدهاجم

 هل رسيو «نازتإب نيفرطلا نيب عمجلا فرش لجو زع يرابلا هبهو نم .ةضايرلاو

 ايندلا يتداعسب نيزئافلا «نييدهملا نيداهلا نم ناك .ناقتإب نيليبسلا يف رحبتلا
 .ةرخآلاو

 ناقتإلا كلذ ةمق دسجي ةجحب هلل مئاق نم ولخت ال ضرألا نأ ملعتلف الأ

 فو



 ملع لكب هنامز لهأ ملعأ «هنامزو هرصع ديرف نوكي ءنازتإلا كاذ ىهتنمو

 هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا كلذ ىلإ راشأ امك ؛ةليضف لكب مهلضفأو

 روهشم رهاظ امإ ؛ةجحب مئاق نم ضرألا ولخت ال ' : فيرشلا هثيدح يف ملسو
 .'” " هتانيبو هللا ججح لطبت الئل .ءروتسم فئاخ وأ

 ةدارإلا

 ركذأ نأ ديرأف «هتياغو هتيهامو قطنلا ةقيقح نم فرطل كعم تقرطت ذإو

 سفنلا ميركت يف اببس تناك ىتلاو قطنلاب ةقلعتملا ةدارإلا ةقيقح نم ائيش اضيأ

 .تادوجوملا ةيقبو تاقولخملا رئاس نع اهزّيمتو اهزييمتو ةيناسنإلا

 قح يف قلطت امهدحأ :نيبرض ىلع ةدارإلا نأ ,كايإو هللا ينقفو ملعإ

 .نييمدآلا قح ىف ةيناثلاو ءهؤانث لج يرابلا

 ماكحأ نم مكحو ؛ةيهولألا فاصوأ نم فصوف ةيهلإلا ةدارإلا امأ

 ىلاعت هتدارإ . يتاذلا ىضتقملا ىلع يرابلا ملع يلجت ةفصو ؛«ةينابرلا ةمظعلا

 .مدعلا اهقلعتم .هريغو الثم داجيإلاك ءءيشلا ثادحإب يهلإلا هجوتلا نامجرت

 مدع نكمملاو ءرثأ الو دوجولا يف هل نيع ال امودعم نوكي نأو دبال دارملا نأل

 نأ هتدرأ اَذإ ءىَتل اَنلوَق امّنِإ# : هناحبس لاق امك ؛دوجولاب هتنونيك تفصتا نإو
 0 4 راس 2# اساس س6 سم روت هس 2 5 و مر وج هع

 نك ُمَل ٌلوُقَي نأ اًعيَس دار آّذإ ءُهرْمَأ آمَّنِإ» :كلذكو "9*0 َنَوْكَبَم نك هل لو
 . © وكيف

 يف الإ رش الو «ضحم ريخ هلك العو لج داوجلا نم دوج دوجولاو

 ةقيقح نوكت الو «ريخلا هاجتاب الإ ةهجتم اهتياغ نوكت ال ىلاعت هتدارإو . مدعلا

 ُدِبِرب الو رْسشْلا مكي ُهََّأ ُديِرُب 8: لجو زع لوقي ؛ريخلل الإ ةلماح اهرمأ

 )١( ص 2672ج « يسلجملل راونألا راحيب 7 .

 ) )0لحنلا : 40 .
 2. م5 : سي (9)
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 هلا ٌدبِرُي ام ..... "4ع اَملُظ ديرب ُهَلَأ امو > . . . .''”«رممْلا مكب

 هتافص نأو املع ؛ةردقلاب ةعوبتم «ملعلاب ةقوبسم ةيهلإلا ةدارإلا نوكت

 جرادمو تارابعلا بتارم يف الإ اهضعب نع لاصفنالا الو ددعتلا لبقت ال ىلاعت

 نأ امك «ةدارإلا صيصخت دعب الإ نكم.هلا داجيإب قلعتت ال ةردقلاف .تاراشإلا

 ىلاعت هتدارإ مكحو .ملعلا صيصخت دعب الإ نكمملا داجيإ ىلإ هجوتت ال ةدارإلا

 راظنملا نم (ةدارإلا) يهف ؛ةينابرلا بسنلاو ةيهلإلا فاصوألا نم ريثك ىلع مدقتم

 .مدعلا بناج ىلع دوجولا بناجل صصخملاو حجرملا .يداجيإلا يدوجولا

 يف هروهظ حيجرت ىلإ هتوبث ةيئيش يف هءاقب حيجرت نم نكمملا لقتني اهلضفب
 : 2*” هيلع ىلاعت هللا ةمحر يليجلا خيشلا لوقي .هدوجو ةيئيش

 تايثشقلاو:قاضصوألا رئاشا نبع اهمكح مدقت ىنعملا كلذلف

 رهاظ هجو :ناهجو هوجولا نم اهلف «ناسنإلا ٌّقح يف يتلا ةدارإلا امأ

 ةلقتسمو اهرهاظم ىف ةدرفنم ءاهتاذب اهتاذل ةمئاق ةدارإ اهنأ اهرهاظ .نطاب رخآو

 ةئم يه . . . . ىلاعتو هناحبس قحلا ةدارإ نيع اهنأ اهتقيقحو اهنطاب .اهتاعلطت يف

 ينابر ءاطع يهو . . . . ةيناسنإلا سفنلا ىلع ميركلا اهب مّركت ةّيتومحر ةبهو ةّيهلإ

 يف هفيلكتو هرايتخا لئاسم يف هرابتخا ةيغب .ناسنإلل يرابلا نم ينامحر دوجو

 «رايتخالا ةيرحب هدادمإو «باعصلا هل ليلذتو بابسألا هل ريفوت دعب ؛هفيرشت لحم

 . تاياغلا نم هل ىدب ام لك كاردإل تايلآلا عيمج عم لماعتلا قرط هماهلإو

 . ١88 : ةرقبلا )١(

 ٠١8 : نارمع لآ (')

 . " : ةدئاملا (9)

 ركفلا راد 4١« ص ء١ ج ."لئاوألا و رخاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا" (4)
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 تامهبملا نم ريثك رمألا ىف نإف كلذك كلذ ناك اذإ لوقتل ىنفقوتست دق نكل

 ١ تا نجلا نشا علاا دع اع دي

 :ىلاعت هلوق نم كلذ نيأ ؟ضقانت نآرقلا ىف سيلأ «ةدارإلا رهاظب ٌتْمَّلس اذإ

 «ةدارإلا نطابب ٌتْمَّلس اذإو د تيِدَلعْلا ُثَر ُهَّمأ َهَنَي نأ لإ واتت انر»

 مكَلَو انما آنآ ْمكِيَرَو اَنَر هَ :درت ؟كلذك ضقانت نآرقلا يف سيلأ
 نيأف ءاياطعلاو ننملا ايافخبو ةدارإلا ةقيقحب ٌتْمَّلس اذإو .4”"2 ٌمُكُنَمْعَ

 ةقيقحو نالقتتلا ةلءاسم اذامل . . . . ؟ةبولسم هتدارإ لصأو ناسنإلا ةيصوصخ

 ؟رايتخالا بلسي نيح رابتخالا نوكي فيك . . . . ؟ةمودعم اهتيرح

 لجو رع كلملا كلامل نأ ءهنم حورب هللا كديأ ملعإ «لوقأف دوعأ

 تاسوسحملا ملاع ىلاعت لعج دقف «هتكلمم يف ديشر ريبدتو ميكح فيرصت

 الو لدبتت ال ةينابر سيماونو ةّيهلإ ننسو «عدبم ميسقتو مكحم ماظن قفو ريسي

 دي لو الب هلل لش دج ل وألا كنس الإ تورط لهل :لاقف «لوحتت
04 
 هم

 ءاهترثك ىلع ةيعيبطلا رهاوظلا عيمج هناحبس لعج امك . "7 البوت هَ تسل
 ةملكلا ةرمإ تحت لمعت ةَّرُخَسُمو ةّرَسيُم دونج ءاهدّدعت ىلع ةيداملا ىوقلا لكو

 نأكو ودبتف «سيماّونلا كلت نايرسلو نئّسلا كلت ذافنل ةينابرلا ةئيشملاو ةيهلإلا
 داّقنُم «ىلاعت هرمأ عط دوجولا يف ام عيمجف .ةيوطم هتردقو ةيفخم ىلاعت هتدارإ

 رهاوظلاو «ةيكلُملا تاقولخملا عم لاحلا اذهو ؛هتملك ىلإ خضارو «هتئيشم ىلإ

 ىو كَمَا َلِإ وتس مثال .... ةيولُعلا ةكئالملاو «ةّيداملا ىوقلاو «ةّيعيبطلا

 . 404م8 نبط ان لام امرك وأ اًمْوَط انين ِضّرآلَو ا لاق احم

 اهناكمإب ةّريخُم سوفنب ةقلعتم ةلأسملا نأل .فلتخم رمألاف نيلقثلا عم امأ

 )١( ريوكتلا : 9”

 )( ىروشلا : ١6

 ) )9رطاف : ”47

 ):( تلصف : ١١

 فب



 يرابلا اهلعج اذهل .ىهلإلا رمألا ةفلاخم اهعسوبو «رايتخا نع ةعاطلاو ةيصعملا

 ؛ءازجلاو لمعلا .فيلكتلاو فيرشتلا ناكف «ةبساحمو ةذخاؤم لحَم ههاج رع

 يف ّرخ «لمعلاب رومأم ناسنإلا . . . . باقعلاو باوثلا «ةيلوؤسملاو ةسائرلا

 هناك يلع نب اكيموو راق رس ىلا يفرم هنتاي رمت لك نو رم ارادت

 ٍَيْلأ رع لإ َنوُدرُدَسَو َنوبِمْؤْْلاَو ٌملوُسَرَو يلع ُدَمَأ كيَض أولَمَعأ ٍلْثَوط ....
 . "74 (09) َنوُلَمعت من مك امي ٌدْفَيِق َوَدجَّتلَو

 :هميوقت نسحأ «هحور نم هيف خفن «هتروص ىلع ناسنإلا هللا قلخ

 ضرألا يف ام هل للذ ءءامسألاب قّلختلا هيهو . ... هضرأ يف هفلختسا

 نيتبسن وذ هلعجو .... ءاوهلا يف امو راحبلا رعق يف ام هل عّوط ؛ءامسلاو

 ةرضحلا ىلإ اهب لخدي ىرخأو «ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ اهي جلي ةدحاو :نيتلماكتم

 ثيح نم دبع .... بر ةيناثلا يفو دبع ىلوألا يف وهف . ..''”. ةينايكلا

 هفالختساو هتروص ثيح نم برو . ... هراقتفاو هزجعو هفيلكتو هتقيقح

 «قلخلاو قحلل عماج ءِنّوُكُملاو نوكلا نيب خزرب هّْنِإ . . . . هتدايسو هميوقتو
 لامعأف .ةّينوكلاو ةيهولألا نيب لصافو «نيلفاسلا لفسأو ميوقت نسحأ نيب ٌدح

 لامعأل فانم ريغ برلا لمعو «دابعلل لامعأ دابعلا لامعأو «برلل لامعأ برلا

 ةيغلُم ريغ دبعلا ةيلوؤسمو «دبعلا ةيلوؤسمل فانم ريغ دبعلا لمعو ؛دبعلا
 .دبعلا ةبساحمل

 اهرامعإب هفلكو «ةيضرألا هتكلمم يف ةفيلخ كلملا كلام هبّصن ناسنإلاو

 هل عّوط «ةيهلإلا ننسلا مادختسا نسحل ءامسألا همّلع ؛ةيويندلا هتايح لاوط

 طارصلا كولس هب راتخي ام ةيرحلا نم هاطعأ «ةينابرلا سيماونلا فيظوتل ءايشألا

 يف لوؤسم لاوحألا عيمج يف هنكل .ةيدوبعلا قيرط نع فارحنالا وأ ميقتسملا

 هللا ناك ام .بَقاَعُم وأ ىَّراَجُم امإ بساحم هتارايتخا لك ىلعو هفيلكت قاطن

 ه : ةبوتلا )١(

 هرس سدق «يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلل ,.55 - 5١ ص ؛"رئاودلا ءاشنإ' عجار (؟١)

 فو



 ديري لب ءديري ال ام ىلع دبعلا هركيل ءاريبك اولع كلذ نع ىلاعت .ديبعلل امالظ

 بلق هراتخي ام سنج نم هل راتخيو .هسفنل دبعلا هديري ام نيع هدبعل ىلاعت
 هللا رْسَي ةيادهلا دارأ نم . . . . هتّيز يف دبعلا رِمْضُي ام نيع ذافن هل ُرِسْيِيو «دبعلا

 ام ىلإ هللا هّهّجو ةلالّضلا بحتسا نمو ءاروكشم هّيْعَّس ناكو ىدهلا قيرط هل

 اهنم هللا هاتآ ايندلا بح هسفن يف رمضأ نم . .. . اموُمّذَم هلمع ناكو دارأ

 1 لا و ل ل ل

 دوم اأو . . . "6 ىَدُه َرْهَداَر أدت ثا هناحبس لوقي ٠...
 أوناك امي نوْلَأ باّدَمْل ٌةَفِعَص م َمُهتَدْسأَك ئدملا َلَع ىملأ اوُبَحَتْسأَك ْمُهتيَدَهَف

 زم يف 26 و اح ىف ذو وبلا كر كيو ل 0
 . . "74 اهني هيون هن اي

 . مهقئاقح رمضُت امبو مهاياون قباطي امب هدابع ىلع يضقي هؤانث لج هللاو
 دارأ اذإ ا رح هت علو ءرمضُيو يوني دبعلاف

 ام اهب ذُمَن ساوحلا ةيقبو لجرلاو ديلا ذخ ىلاعت هللا هل لاق َرْضَي نأ دبعلا

 . ترمضأ ام باوث كل وأ مثإ كيلع نكل ءترمضأ

 ؛ةيهلإ دونج ةيندبلا ءاضعألاو ةيرشبلا ساوحلا ةيقبو نويعلاو يدايألاو لجرألا

 ناسنإلا ةرمإ تحت اتقؤم اهعضوو ةيناسنإلا سفنلا ىلاعتو هناحبس يرابلا اهراعأ

 تراتخا ام اهب دّسِجُيو ءهسفن ترمضأ ام اهب ْذُفنُيِل ةيويندلا ةايحلا هذه يف

 امكو اهتقيقح يف ءدونجلا هذهلو .هنطاب هيلع ىوطنا ام اهب رهظيو «هتقيقح
 ايندلا هذه يف يهو َيتاذ كاردإو قطنو يتاذ دوجوو ةصاخ ةيلالقتسا «ىرنس

 ناسنإلا ةنميه نم يرابلا اهصّلخُي ةرخآلا يفو «هترمإو ناسنإلا ةرطيس تحت
 . ةداهشلاب موقتو

 )١( دمحم : /7ا١

 ل : تلصف (0)

 2 ىروشلا فرقز
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 ريغ ةمث ام هنأ احضاو حوليو «نيتدارإلا نيب ةيئانثلا لوزت ةّيفيكلا هذهب

 ىلإ اهدوقيو ءاهرايتخا نيع ىلإ ةيناسنإلا سفتلا َريَسُي هؤانث لج يرابلاف .ةيدحاو

 .هاركإ وأ ربج نود اهرامضإ نيع

 ام نيع دبعلل ديري هللا .ةدحاو ةدارإ يه لب «نيتنيابتم نيتدارإل دوجو ال

 «بولقلا نطاوب يف ام رهظُيل «هبلق يف رمضأ ام نيع هل ذقنُيو ,هسفنل دبعلا ديري

 ام ضعبل حيضوت كلذ يف لعل .قئاقحلا روتسم فشكيو ءاياونلا متاوك َيِدِبْيو
 ةالصلا هلآو هيلع هيبن هناحبس يرابلا اهب بطاخ يتلا ةلالدلا ةقيمعلا ةيآلا يف نطب

 قحلاف ؛ 204 ْنَيَر هنأ جرككلو تير ذإ كنيَمَر اًمَو» :هل لاق نيح مالسلاو
 تقولا يفو «(تيمر ذإ) مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع يبنلل يمرلا لعف تبئُي ىلاعت

 ةيلإ ةنامرلا لع تيفي تفل ةياهنلا وفن مقا ايسر امر درا لدن هل فلي هلاذ

 .(ىهر:هللا نكلو) ىلاغت

 ملك :لاقف مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا بطاخ ةيفيكلا سفنبو
 #00 ختم هيأ جلو م 2

 ؛ةّينلا كلت ديسجتو ةيهلإلا ننسلا لالغتساو ةيناسنإلا ةّينلا نيب لماكتلا َهَمَق

 ايابخ جارخإو رابجلا ىلع لكوتلاو رامضإلا نيب مغانتلا تاجرد ىصقأو
 .رامضالا

 ىضمو «هتقباس يف هقاقحتسا دنع َّلُك فِقوُي نأ هلزأ يف هؤانث لج يرابلا ىضق

 ريغ ىلع ادحأ رهقي الأ هرمأ يف ذفنو ؛هتلكاش ىلع لك لمعتسي نأ همكح يف

 الإ ؛ءيش لك هملعب طيحم .هسفنب ِهِمْلِع نم ملاعلاب مِلاَع ىلاعتو هناحبس .هعبط
 ىلاعت هملعف .دبعلا رايتخا يِغلُي ال هتوربجو ءدبعلا ةيرح يفني ال ىلاعت هّملِع ْنأ
 هسفنل الثمم ناسنإلا كلذب ىقبيل ؛هاركإو مازلإ ملع ال ةطاحإو رصح ملع

 ا -> لافنألا )١(

 ال : لافنألا )١(

 لل



 يف ناسنإلل سيل ذإ . هتقيقحو هعبط نع العفنمو «هريمضلو هتينل اراتخم ءهسفنب
 ةزجاعلا «مدعلا يف ةجردنملا «لزألا يف ةتباثلا هنيع وأ هتقيقح ىوس دوجولا اذه

 راقتفالا رانب ةيوّتكُملا ءاهتاناكمإ مادعناب لعفلا نع ةلطاعلا ءاهتاذب دوجولا نع

 يرابلا اهيلع ىلجت يتلا ءمركلا بحاص دوج لضفب دوجولل ةقاوتلا «مدعلاو
 ماقم نأ كلذ .اهلخادب امع فشكتلو اهسفن نع رّبعُتل دوجلا سابل اهسبلأو

 مكحل فلاخم قلخلاو قحلا نيب توبقلا مكحو ءدوجولا ماقمل رياغم توبقلا
 ةنوئيك تراص هناحبس هدوج نمو ءدوجولا بجاو ىلاعت قحلاف .دوجولا

 قحلا نإف توبّتلا صخي اميف امأ .ّقحلا دوجو قلخلا ينثي مكحلا اذهب ؛دوجولا

 .توبتلا يف اعم قلخلاو

 اهتينو اهمزعو هتقيقح رامضإو مّْنطَت لثمت ناسنإلا قح يف ةدارإلا تناك اذإ
 عّلطت ؛ةياغلا سفن صخت ىرخأ تارايخو لئادب نمض نم «هدارم ةياغ هاجتاب
 ةيصانب ذخألا نودو ةينابرلا بابسألا ىلإ رظنلا نود يأ .ماقملا يقالطإ رامضإو

 «كلذك ةيناسنإلا ةدارإلا تناك اذإ . . . . دارملا قيقحت ىلإ ةيدؤملا ةيهلإلا نئنسلا

 نسحو «بابسألا كلتب ذخألا ىلع هتاذ ةردق لثمت ناسنإلا قح يف ةئيشملا نإف

 ةوقلا نم اهجارخإلو ةدارإلا ديسجتل ةيدؤملا سيماونلاو نئسلا كلت عم لماعتلا

 . سحلا ملاع يف قيقحتلا ىلإ رامضإلاو ةينلا نمو «لعفلا ىلإ

 هيجوت ىلعو ننسلا عم لماعتلا ىلع ةردق ةدارإلا ىلإ ةفاضإ هل ةئيشملا بحاصف

 اهراقتفاو اهزجعو اهلذ ماقم يف ةيناسنإلا سفنلاو .دارملا هاجتاب اهعفدو بابسألا

 ال اهتعاطتساب ام لك لب ؛اهتئيشم نع اهتدارإ لصفت يتلا بابسألا قلخ كلمت ال

 قيقحت هاجتاب بابسألا عفدو «تارخسملا لالغتساو ؛تابّبسملا فيظوت ىدعتي

 ببسم ةئيشمب ةطبترمو «نايدلا ةئيشمب ةنوهرم ناسنإلا ةئيشم ىقبت كلذل ؟؛دارملا

 . بابسألا

 ناسنإلا يف يرابلا اهعدوأ «ةسيفن ةعيدو نمكت ةئيشملاو ةدارإلا نيب ام
 .ةّمهلا يهو «ماملإ لفاسألاب اهل سيل «ماقملا ةيلاع اهلعجو



 .نايدلا بانجب الإ قلعتم اهل سيل «ناسنإلا يف هللا عدوأ ام ٌزعأ نم ةّمهلاو

 اهمامأ فقت ال .نيفراعلا فرفرو ؛نيكلاسلا جارعمو «نيديرملا قارب يه

 نمو قحل اهبكر نم ؛سيياقمب الو دودحب فرتعت الو «سيراتم الو زجاوح
 شرعلا ءارو امب ءرملا ةمه تقلعت ول " : رثألا يف ءاج ؛قرم اهنع فلخت

 امأ .ةيلعف امهيناثو ةيلاح امهلوأ :ناتلماكتم ناتمالع ةّمهلا ةماقتسالو ." هلانل

 ىلع دارملا لوصحب نيقيلا ةّمهلا بحاص عطقي نأ يف لثمتتف ةيلاحلا ةمالعلا

 قلعتم اهلاجمف ناتمالعلا يناث امأو .قيقدت نود قيقحتلاب مزجي نأو «نييعتلا

 هلامعأو ةمهلا بحاص لاعفأ نوكت نأ يهو «ناسنإلا قح يف ةئيشملاب

 نم ةمهلا تدقع ام هاجتا يف بصت هتانكسو هتاكرح لكو لب .هتافرصتو

 ناكو «رايغألا نم هبلق ىلخو ؛ماركإلاو لالجلا اذ بانجب قلعت نم .هلجأ
 ءرايغألاب قلعت نم امأ .ةّمه بحاص وهف ءرارقلاو ماقملا راد ىلإ ههجوت

 هاوس امب هبلق المو ءهرابجلا ىوس ام ىلإ تفتلاو ءراونألا نع بجتحاو

 نم مهلا بحاصف .ًاّمه لب ةّمه ىّمَسُي ال هقلعت نإف «هاداع ام ىلإ ههجو نّميو
 ءوس هل نيزف ناطيشلا هيلع ىلوتسا ؛ةعداخلا ينامألاو ةبذاكلا لامآلا لهأ

 «تاوهشلاو كلاهملا دروم هتدروأف سفنلا هنم تنكمتو «تاهجوتلاو اياونلا

 ايندلا هيلع ترطيسو «تاوزنلاو تابغرلا طاسب ىلع هلمحف ىوهلا هيلع بلغتو
 مه مّمهلا باحصأ نأ ىرت امأ .تاهوركملاو مراحملا ىلإ ليملا هبلق تبرشأف

 باحصأ نأو .مزجلاو ةقثلاو دجلا مهثروأف مزعلا مهيلع مجه دق هللا لهأ

 ةعداخلا مالحألاو ةرصاقلا لامآلا مهيلع تمجه توغاطلا لهأ مه مومهلا

 باتكلا نمو ءمسإلا الإ نيدلا نم نوفرعي ال «ةبيرلاو عيمتلاو لزهلا مهتثروأف

 : هيلع هللا ةمحر بطق ديسلا لوقي .فصرولا الإ مّمهلا لهأ نمو .مسرلا الإ

 ةملك لك يف قحو «عِئمتلا لبقي الو مزج «لزهلا لبقي الو دج نيدلا اذه '

 مالسإلا نإف ةقثلا هذهو مزجلا اذهو دجلا اذه هسفن يف دجي مل نمف ءهيف صنو
 . ' نيملاعلا نع ينغ هللاو هنع ينغ

 ؟



 هسفن ضوضح نم جرخو هتدارإب هتدارإ نم دبعلا درجت اذإ هنأ ملعا

 لكوتلا مامتب هل هللا رايتخا ىضتراو ريبدتلاو رايتخالا هسفن نع طقسأو .هسفنب

 نمثأ هبر ىلإ ىطعأ دق نوكي كلذب دبعلا ماق اذإ . . . . ريهطتلاو ةيكزتلا بلطو
 ءءاطعلاو ديحوتلا ةمق كلتو ؛ ' هتقيقح ' ىطعأ .كلمي ام لك لب «كلمي ام

 .هينديو هبرقيو «ميركتلا تاجرد ىلعأب هبر هئفاكي .ءانفلاو ةفرعملا ةورذو

 ينيب سيل . . . . تنأ كنيبو ينيب سيل ' : هيجانيو يلجتلا ةظحل هملكيو

 تنأ . . . . كنيبو ينيب ةلدسم لودس ال . . . . يرظنم تنأ . . . . نيب كنيبو

 كعيطتسي ال ماقملا اذه يف تنأ . . . . كدعب يتأي نوكلا يف ءيش لكو ينيلت

 دبعلا نع طقست اهنيح .2'' " .... رائلا الو ةنجلا كيلع ىوقت الو نوكلا

 ءراهقلا دحاولا ةدارإب هتدارإ دحوو رايتخالا هسفن نع طقسأ هنأل ةلءاسملا

 الو مسا ال ثيح ةّيولُعلا تاماقملا فرشأ ىلإ رّبْعَيل ةيرشبلا هتبترم زواجتيف

 نع ىلختي . . . .هل ةدارإ الف هتدارإ نم درجتي .فصواالو تعنالو ءمسر

 هعمس نع ىنَمَي . . . . هل لوح الف هلوح نم جرخي . . . . هل رايتخا الف هرايتخا

 «ةينابرلا راونألا هاشغت . . . . هل رصب الف هرصب نع بيغي .... هل عمس الف

 هللا رونب الإ عمسي الف .... ةيسدقلا ةطيحلا هاعرتو «ةيهلإلا ةئيشملا هؤلكتو

 الإ يشمي الو .... هللا ديب الإ شطبي الو . . . . هللا رونب الإ رظني الو .. ..

 فيلكتلا عْفرُي ... ةبساحم الو ةلءاسم الف رايتخالا طقسي . ... هللا لجرب

 بَّساَحُي فيكو . . . . هل ةدارإ ال ْنَم لأسُي فيكو .... باقعالو باوث الف

 ةينابر اهيف هل نوكي يتلا ىمظعلا ةفالخلا ءاول هل دّمعَي . . . . هل رايتخا ال نم

 ارايتخاو ًاَبُح اهَمْلَسو هتاذ نع باغ هنأل هتاذب ال هللا تاذب لعفي «ءايشألا ىلع

 : يسدقلا ثيدحلا يف هؤانث لج يرابلا لوقي ينابرلا دبعلا نع . هقلاخو هبر ىلإ

 يماسلا هماقم يف . ' نوكيف نك ءيشلل لوقت اينابر كلعجأ ينعطأ يدبع '

 راد ءدومحم ىفطصمل "هللا تيأر' وأ .(ضر) يرفنلا خيشلل '"تابطاخملاو فقاوملا ' عجار )١(

 . توريب ةدوعلا

 ضي



 :هتيرهوج ةطاسب ىلإ عجريو «هتيدحأ ديعتسيو ؛هتدخو ينابرلا دبعلا درتسي

 ماقم هيطخت ينعت ال درفلا ةينابرو . هتيدوبع قرافي نأ نود «هتينادرف ىلإ دوعيو
 امو .دوبعم ىلإ لوحتي نأ ٌلاَحُمو ادباع لضي دباعلاف ؛ةيبوبرلا ماقم ىلإ ةيدوبعلا
 «تالءاسملا طاقسإو «تاماقملا فرشأ يف ناكسإلاو .ءتاجردلا يطَخَت

 نم لك ىلع اهب مركتي ةّنِمو العو لج يرابلا نم لضف الإ تاماركلا ءاطعإو

 لوقي .قرتفا امو ربدأو «قرم امو َنُكَمَتو ءقرتحاو َيِنْفو .قحتمإو قشع
 امو .برحلاب هتنذآ دقف اًيلو يل ىداع نم " :يسدقلا هثيدح يف ىلاعتو هناحبس

 برقتي يدبع لازي امو .هيلع هتضرتفا امم ىلإ بحأ ءيشب يدبع ّيلإ برقت
 يذلا هرصبو .هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف «هبحأ ىتح لفاونلاب ٌيلإ
 هنيطعأل ينلأس نإو .اهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو .هب رصبي
 سفن نطن نع يددرَت لغات انأ ءىتك نع تددرت امو هتذيعأل ىنذداعتسا نإو

 0" هتءاسم هركأ انأو توملا هركي نمؤملا

 قطان ّيح نوكلا
 قلخ ام هؤانث لج يرابلا نأ .ءكادهو هيلإ كابتجاو كاّيإو هللا ينقفو ملعا

 نم «كلذ ريغ وأ اناويح وأ اتابن وأ ناك ادامج ءاقطان ًايح الإ نوكلا يف ائيش
 لابقإب يح . . . . قطان ّيح دوجولا يف ام لك .ةَّيِلْفُسلاو ةَّيوُلُعلا ملاوعلا ٍراّمْ
 هحيبست هقطنو هتايح ةمالع «هيلع لوألا لقعلا ضيفب قطان «هيلع ةّيلكلا سفنلا

 :لوقي ام ةلمج نم هليزنت مكحم يف ىلاعتو هناحبس لوقي .هدوجسو هعوشخو
 نوُهمتت ال كلت درع حم الإ وتت نت دإت نيف نمو الاو هينا توضأ 1 نو
 ايح نكي مل نم ىلاعت هلل حْبَسُي له . . . .4”"2 م اوثَع اميل ناك ٌمّنِإ ْمهَحنَ
 اًمِشَح ْمَتْيأَرَل ٍلَبَج َلَع َناَرُقلآ اَدَه اَرَأ ول . . . .؟هِحّبَسُمِب املاع الو القاع الو
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 هردق ملعي الو يرابلا ةمظع لهجي نم هللا ةيشخ نم عدصتيو عشخي له ....

 هِداَبِع ْنِم َهَّنَأ ىَنْحي اَسِإ 8# :لوقي ثيح ةيشخلاب ءاملعلا فصي هللاو «هتردقو
 رم هس

 نأ بك ٍلاَبِْلاَو ضراْلاَو تول لع َهتامَأْلا اْيرَع اًإ» . . . . ؟ 4« ًاثكلتلا

 ىبأي له .... "74 اَكرُهج امون 56 ُهَّنِ نسال اهو ان فَعَلَ
 ظفاحي مل نم ريصم فرعي الو اهردق ملعي ال نم اهنم قفشيو ةنامألا لمح

 سمّشلاو ٍضْراْلا يف نمو تملا يف نم مل ُدجَسَي هَ نأ َرَب لل .... ؟اهيلع
 هلل دجسي له "”4نلأ نم ريكو ٌباَوّدلاو ٌرجَّسلاَو ُلاَبْلْلَو موجتلاو رَمعْلاَ
 .... ؟ ىلاعت هلوق عمسي ملو هرمأ هغلبي مل نم ىلاعت

 نم ةّنِم .دوجوم لك لمشو ءدوجولا يف ةيهلإلا ةايحلا ّرس ىرس دقل
 نأل ءيح وهو الإ دوجوم ةّمث امف .دوجلاو مركلا ىلع اليلدو ءدودولا باقولا

 نأل «قطان وهو الإ يح ةمث امو .ىلاعت قحلا ةايحب هتايحو «هتايح نيع هدوجو

 تادوجوملا لك يف ةايحلا هذهو . هناحبس يرابلا ضيفب هقطنو «هتايح ةياغ هقطن

 «هتفرعمو هتدابعل هناحبس (تادوجوملا) اهدجوأ ؛ىهلإ َّلَجَت نع اهنأل ةيتاذ
 يف تانكمملا عيمج تناك دقل .ةمئاد ةيتاذ ةايح اهاطعأ اهيلع هيلجت ماودو

 دوجولا ةيئيشب تلبق دوجولل اهعلطتبو «ةيتوبث ءايشأ ءاهدوجو لبقو ءاهسفنأ

 نم لجو زع يرابلا اهلقنف .توبثلا ةيئيش يف اهيلع تناك يتلا ةلاحلا ىلع
 ةكارد «ةُيِدوُجو ةايحب ةيح ةيدوجو ةيئيش ةلاح يف اهرّيصَو دوجولا ىلإ توبقلا
 ىلجم يف اهيلع ىلجت يرابلا نأ الولف ءيدوجو قطنب ةقطان ءّيدوُجو كاردإب
 ؛اهدجوم هللا ىلع ةينثُم الو ةَحّبَسُم الو ةقطان الو ةملاع تناك ام يبهولا ملعلا

 اذهو ةثوثبملا ةايحلا هذه كاردإ نع هدابع مومع راصبأب ذخأ ىلاعت هللا نأ الإ

 تامالع ترهظ ام تادوجوملا نمف .تادوجوملا عيمج يف يراسلا قطنلا
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 راصبألا اهنع هللا ذخأ ام اهنمو «نايعلل اهصئاصخ تلجتو راصبألل اهتايح

 تنطب امف .هقلخ نم هّصاوَخ ضعب نع الإ ءايندلا يف ماهفألا اهنع َبِّيَغو

 اتابنو ادامج يمس ساوحلا نع ترتتساو «كاردإلا نع تبجتحاو هتايح تامالع

 ساوحلل تلجتو كاردإلل تنابو هتايح تامالع ترهظ امو 000 كلذ ريغو

 «كاردإو ةفرعم قطن هقلاخ ىلع ءانثلاب قطنف ةايحلا هتّمَع دق ٌلكلاو .اناويح يمس
 هملع نم ءاش ام ةّرطف يرابلا همْلَع لكلاو ؛عمسن مل ثيح نمو انعمس ثيح نم

 الو تابن الو دامج يقبامف .ملعن مل ثيح نمو انملع ثيح نم .يبهولا

 الو ةرطاخ الو ةروص الو ىنعم الو لب «سياي الو بطر الو كلم الو ناويح

 هيلع ىنثأو العو لج يرابلل حّبس الإ ءيش قبي مل .... لعف الو ةليخم
 عوضخ ءانثو «كاردإو ةفرعم حيبست . . . . لاحلاو لاقملا ناسلب ءانثو د

 .عالطإو

 قولخم لكو .ههيزنتو هحيبستلو ىلاعت هللا ةدابعل قولخم ىوح امو نوكلاف

 هحيبست ىلع لوبجمو هناحبس قحلا ميظعت ىلع روطفم نجلاو سنإلا ىوس
 لثم مهل وهو «مهتاوذ هيضتقت يتاذ يحوب حيبستلا اذهو .لوألا دصقلاب هتدابعو

 .مهقئاقح اهيضتقت ةيرمأ ال ةيتاذو ةيعيبط ةدابعلا هذهو . . . . سفنتملل سفنلا

 . باقعلاو باوثلا نع ةديعب «فيلكتلا ةرئاد جراخ

 تابنلاو دامجلا حيبست نع سانلا ةماع عامسأب لجو زع هللا ذخأ دقل

 نمل الإ «تابنلاو دامجلا ةايح كاردإ نع مهراصبأب اضيأ ذخأ امك «ناويحلاو

 نم رضح نمو مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلاك «ةداعلا هل قرخ

 . عذجلا نينحو ىصحلا حيبست مهعمسأ نيح مهيلع ىلاعت هللا ناوضر هباحصأ

 قْرَخو .هيلإ عذجلا نينح حمص امك «ةفيرشلا هفك يف حّبس ىصحلا نأ ْمَص دقف

 لكف ؛كلذب رشبلا عامسأ قّلعَت يف لب ءلوقلاو نينحلاو حيبستلا يف سيل ةداعلا
 قيلت ةدابعو احيبست «ءادباع ءاينثُم ءادَجَمُم ءاحّبَسُم لزي مل ىلاعت هللا قلخ ام

 هيلع ناميلس هللا يبن ثيدح ميركلا نآرقلا يف تبث دق هنإ مث . ىلاعت هتمظعب

 او



 هيلع دواد هللا يبنل حايرلا حيبست د كلذكو ؛«لمنلا عم همالكو دهدهلا عم مالسلا

 نايعثلل مالسلا هيلع بلاط 0 نبا يلع مامإلا باطخ اضيأ تيث امك .مالسلا

 ةمجمجلل همالكو بئذلل هباطخو .ءاحصفلا ناسلب هعم هثيدحو ةفوكلا رينم ىلع

 هيلع هللا ىلص دجمألا لوسرلا نع رثأو .تيلبو اهماظع ترخن دقو ناورهنلاب
 اضيأ هنع رثأ امك ' هبحنو انبحي ليج اذه ' :دحأ لبج نأش يف هلوق ملسو هلآو

 ' :كلذكو ء* ثعبأ نأ لبق يلع ملسي ناك ةكمب ارجح فرعأل ينإ '

 يهو الإ ةباد نم امو ' :اضيأو ." سبايو بطر نم هتوص ىدم نذؤملل دهشي

 هللا دمحب ةرطف حبسم لكلاف «ىفخو هقطن ىلج نيب قطانلا ناويحلا ةباثمب راصف

 «ةمأ ريطلاف .اممأ اممأ اعيمج هللا مهلعج «هئرابو هقلاخل ايتاذ دباعو «ىلاعت

 زع هللا لوقي .... ةمأ ماعنألاو .ةمأ روهزلاو ءةمأ لابجلاو ءةمأ ناتيحلاو

 يف اطر ام مُكلاَتمأ مم 8 لإ هيا ٌرِطَي رهط الو ٍضَرَاْلا يف َةَبآَو ني او# :لجو
 ينب ممأ لاثمأ ممألا هدهو , "749 تورك ْمييَر لإ رش وس ني ٍبّتكلا

 . ىطنلاو كاردإلا تافص يف اعيمج نوكرتشي رشبلا

 دونج ءاضعألا لك .ةقطانلا سفنلل ةلآلاك ناسنإلا دسج ءاضعأ نأ ملعا

 تنيب ام نايبو «هتاذ ترمضأ ام جارخإل ناسنإلا ةرمإ تحت يرابلا اهعضو ةدنجم
 مكح ايندلا هذه يف ةقطانلا سفنللو .هتدارإو هتين هب تقلعت ام فشكو «هتقيقح

 نطبو لجرو ديو ناسلو نذأو نيع نم حراوجلاو ءاضعألا عيمج ىلع ةرامإو

 نع لوؤسمو «هتكلمم نوؤش ريبدت نسحب فلكم ناسنإلاو . ... بلقو جرفو

 هل مسرو ءوضع لك ىلع ةيمويقلا هاطعأ ىلاعت قحلا نأل «هتيعر نيب لدعلا ةماقإ

 لكلو . مهنم وضع لكب قلعتي ام عيمج هباطخب هملعأو طوطخلا هل طخو دودحلا

 م ماعنألا )01(

 م



 كلذل ةيسفن ةفص ةايحلا هذهو «ةصاخ ةيتاذ ةايح ةيندبلا ءاضعألا نم وضع

 امئاد هبر حبسي اهبو «دبعو قطنو ملع اهبو «هيلع هبر تايلجت لبق اهب ءوضعلا

 رئاصبو راصبأب قحلا ذخأ يتلا «ةيتاذلا ةايحلا كلت نيعبو ,.بوغل الو روتف نرد
 دودولا برلا اهرضحي نيح دولجلاو راصبألاو عامسألا دهشت ءاهنع قلخلا ةماع
 راَنلَأ َلِإ هَ ُءاَدَعَأ ُرَسَحُي ْمْوَيَو9 :هناحبس قحلا لوقي .دولخلا موي لدعلا ةماقإل

 قواسم اوك ان مُهْدوْلُجَو مهري هاو مُهَممَس مَع دي اهم ام ادإ هع (©2) توري مه

 ملح ٌوُهَو أ ىِذلأ 4 هم اقلتأ ارل6 نع مده ميل مدرع اكو
 املك مههوفأ لع ميغ ولآ» :اضيألاقو "© َنوُعَحتُ هْلإَو َوَرَم لأ

 . "24م ريكي أك امي مهل ُدَبْنكَو مد
 ؛هتقيقح ىنجتتو هتاذ درمتت ؛ناسنإلا يف ام برغأ ام «يبر ناحبس

 ىذأتتو الإ قحلا ةفلاخم موري رشب نمام .هحراوج عيطتو هءاضعأ حّبسُنو

 ةيصعم يف مهلمعتسي ال نأ لاقملاو لاحلا ناسلب لسوتتو رفنتستو هءاضعأ

 ءاودهش ىلاعت قحلا مهدهشأ اذإ مهنأل ؛هكاله يف اببس مهلعجي ال نأو ؛نايدلا

 الإ مهكرحت ال نأ سفنلا ىلع حراوجلاو دسجلا قح نمف .اوملكت مهقطنأ اذإو

 . قحلا ةمدخ يف الإ مهفظوت ال نأو «ىلاعت هللا ةعاط يف

 ؟ هسفن درمتملا دحلملا رقحي الأ . . . .؟ هسفن نم يصاعلا لجخي الأ

 ةحّبسُم «ةعيطم ةدباع «ةكراد ةنقوم ءةقطان هحراوجو ناسنإلا ءاضعأ نأ لاحلاو

 الأ ؟حراوجلاو ندبلا ءاضعأ نم ىتح ءيش لك نم ءايحلا كلذ مزلي الأ . ةينْئُم

 ىتح ىوهلا نع سفنلا يهنل ةاعدم نوكيو ناسنإلا يف بيقرلا بناج كلذ يوقي
 ْ ؟ىوأملا يه ةنجلا نوكت

 ندبلا ءاضعأو حراوجلا ىلع هللا كلكَو اذإ

 نتفلاو كلاهمل مهنع فرص بجو

 )١( تلصف : 9١89-70١ .
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 ناسحاإلاو مهيف لدعلا ةماقإ كيلع قحو

 ناّيدلا ةمدخو قلاخلا ةعاط ىف مهكيرحتب

 ماودب ةميدتسم ةمئاد ىلاعت هلل ءنْيلَقُّتلا ىوس .تادوجوملا ةدابعو

 دنع تارمثلاف .لاحو لاقم حيبست ,ءيدنع ءاهحيبستو اهيلع يرابلا يّْلجت

 لحنلاو . . .. لاحلاو لاقملا ْيَئاسلب ىلاعت قحلا حبست اهمامكأ نم اهجورخ

 تحت نم نينجلاو .... لاحو لاقم حيبست حبست اللذ اهبر لبس اهكولس دنع

 حّبَسُت راحبلا قامعأ يف ناتيحلاو . ... لاحو لاقم حيبست حّبسُي ثالث تاملظ

 لاحو لاقم حيبست حّبَسُت يصاعلا رفاكلا ءاضعأو .... لاحو لاقم حيبست

 يرابلا تاقولخم عسول هطبض الو هرصح عيطتسي الام كلذ ىلع سقو ....

 .هؤانث لج

 هل اههيزنتو لجو زع اهئرابل تانكمملا ميظعت وهف لاقملا حيبست امأ

 ؛اهسانجأو اهقئاقح فالتخاب ةفلتخم تانكلو تاغلبو حيرص ظفلو حيصف ناسلب

 نم ايتو ٍريطلا َقلينَم انملُم سال اهيا َلاَمَو دْواَد ُنَسيلَس َتِرَرَو# :ىلاعت هللا لوقي

 ٍرْيظلاَو الأول ني دوج َنيلُسِل رو 09 نييملا ٌلْصضَمْلا وه اذنه َّنِإ ٍءْيَس ل

 ال ْمُكَنكَم اولغذأ لما اًهّيأتي هلت تلك ٍلمتلَأ داو لع ان آد ةَّح 6) نوعي هَ
 عزو ين لاهو اَهلوَك ني اًكِحاَس مسه 6 َْنَي ال زو ٌمدُجَو ٌنسِلْس كتلي

 ىلْيْدأَو ُهنَضْر البجع لَمْ ْنأَو َفَدِلَو َلعَو لع تنَمَأ ىلا كتنني ٌركذأ نأ

 +4 لوف لمتللو «قطتم وطلال "4م َنِسِنبَصلَأ كِواَبِع ىف َكليَمْعَرِ

 «لمجلاو بئذلا عم مّلكت هنأ مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلا نع رثأو

 ال حيرصت «حيصف ناسلب .... رجشلاو بلكلاو «لبجلاو ريطلا بطاخو

 ضرعتأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ةروثأملا ةريثكلا ثيداحألا نمو . حيملت

 )١( لمتلا :515 -١9.

"4 



 دماح نب هللا دبع وبأ خيشلا ثّدح ثيح ءارصاح ال اركاذ يلاتلا ثيدحلا ىلإ

 سوأ نبا مينغ ىلإ دوعيو دنسلا ليوط ثيدحب "ةوبنلا لئالد" هباتك يف هيقفلا

 .ودعي ريعب لبقأ ذإ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اسولج انك ' : لاق

 كت نإف .نكسأ ريعبلا اهيأ " : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 نُمأ دق ىلاعت هللا نأ عم .كبذك كيلعف ابذاك كت نإو ,كقدص كلف اقداص

 «' انذئال فاخي الو ءانذئاع

 ؟ ريعبلا لوقي ام . .هللا لوسر اي :انلق

 مكيبنب ثاغتساف مهنم برهف .هرحنب هلهأ ْمَه ريعب اذه '" : لاق

 ريعبلا مهيلإ رظن املف .نوداعتي هباحصأ لبقأ ذإ .كلذك نحن امنيبف

 الإ هقلن ملف .مايأ ةثالث ذنم انم بره انريعب اذه هللا لوسر اي : اولاقف

 . كيدي نيب

 ' ةياكشلا ٌرُم وكشي ' :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ؟ لوقي ام هللا لوسر اي :اولاقف

 يف هيلع نولمحت متنكو ءاراوج مكلبإ يف يبر هنإ لوقي ' :لاق
 " ءفدلا عضوم ىلإ متلحر ءاتشلا ناك اذإف ءالكلا عضوم فيصلا

 . هللا لوسر اي كلذ ناك :اولاقف

 . ' ؟ هيلاوم نم حلاصلا دبعلا ءازج ام ' :لاقف

 .هرحنن الو هعيبن ال انإف هللا لوسر اي :اولاق

 هللا نأل «مكنم ةمحرلاب ىلوأ انأو «هنوثيغت ملف ثاغتسا دقف ' :لاق

 . " نينمؤملا بولق يف اهنكسأو «نيقفانملا بولق نم ةمحرلا عزن

 م



 ريعبلا اهيأ ' :لاق مث .مهرد ةئامب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هارتشاف

 . " هللا هجول رح تنأف قلطنا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةماه ىلع اغرف

 نيمآ ' : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ةيناثلا اغر مث

 نيما 2 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ةثلاثلا اغر مث

 نيما ' : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكبف «ةعبارلا اغر مث

 ؟ ريعنلا اذه لوقي ام: هللا لوسر اي : انلقف

 :تلقف . اريخ نآرقلاو مالسإلا نع يبنلا اهيأ هللا كازج :لوقي ' :لاق

 تلق .يبعر تنكس امك ةمايقلا موي كِتَمُأ بعر هللا نْكَس : لاقف .نيمآ

 .نيمآ :تلق . يمد تنقح امك اهئادعأ نم كِتّمَأ ءامد هللا نقح : لاق .نيمآ

 يبر تلأس لاصخ هذه : :تلقو تيكبف ءاهنيب اهسأب هللا لعج ال :لاق
 .فيسلاب كَم ءانف نأ هللا نع ليربج ينربخأو «ةدحاو ينعنمو اهيناطعأف

 . "7" نئاك وه امب ملقلا ىرجف
 ءددع هل ىهانتي الو ءدحأ اهرصحي ال ام رهاظملا نم هلف لاحلا حيبست اّمأو

 ةميكحلا هلاعفأو ايلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ عسول كاردإ اهعسي الو

 " الثم يحلا همسإ ثيح نم ىلاعت هلل تادوجوملا حيبستف .ةليلجلا هتايلجتو

 اهلوخد وه ميلعلا همسإ ثيح نم هل اهحيبستو ءاهتايحب اهدوجو نيع وه

 كلذك عجار ؟توريب «فراعملا راد «يقشمدلا ريثك نبا ظفاحلل 117 /5ج) ةياهنلاو ةيادبلا 2(

 . ةفرعملا راد ءميلحلا دبع دمحمل «"تملكت تاناويح -(ص) لوسرلا تازجعم نم"
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 ءهتردق تحت اهلوخد وه ريدقلا همسإ ثيح نم هل اهحيبستو ؛هملع تحت

 ؛هيلع يه ام ىلع هتدارإب اهصصخت وه ديرملا همسإ ثيح نم هل اهحيبستو
 هقحتست ام وهو اهمالك هايإ هل اهعامسإ وه عيمسلا همسإ ثيح نم هل اهحيبستو

 نم هل اهحيبستو «لاقملا قيرطب هللا نيبو اهنيب اميف هنكل لاحلا قيرطب اهقئاقح
 ىلع سقو «؛ 2'".... هتملك نع ةدوجوم اهنوك وه ملكتملا همسإ ثيح

 .تايلجتلاو لاعفألاو تافصلاو ءامسألا يقاب كلذ

 : هجوأ ةثالث ىلع تادوجوملا حيبستو قطن نأش يف نمحرلا دابعو

 كئلوأو «نيدجنلا اودهشو نينيعلاب رومألا اوأرف باجحلا مهل فشك نم مهنم
 قزر نم مهنمو .رارسألا لهأ ديحوت هللا اودَحو ءدوهشلاو فشكلا باحصأ

 «ناميإلا باحصأ كئلوأو ءهللا دنع نم هلك نأل كلذب ّرقأو قّدصف ناميإلا

 نع مهرئاصبو مهراصبأ تبجح نم مهنمو .رارقإلا لهأ ديحوت هللا اوُدَحَو

 ديحوت هللا اودَحَو .لوقعلا ديبعو رظنلا لهأ كئلوأو .ناميإلا اومرحو ةدهاشملا
 لهأ لوقيو ءانيأرو انعمس دوهشلا لهأ لوقي .رابتعإلا عم نوفقاولا راكفألا لهأ

 ىتح انقّدص الو انيأر الو انعمس ام رظنلا لهأ لوقيو ءانقّدصو انمآ ناميإلا

 نوكي نأ نكمي ام صلختسنل ماهفإلا دشرتسنو ءموُسُرلا نِعمُتو لوقعلا مكَحُن
 .ناكمإلاب

 نم امهاوس ام ةدابعو قطن ىلع نيلقثتلا ةدابعو قطن فالتخا رسام

 ؟ تادوجوملا

 توربجلا يبناجل ةلماح هؤانث لج يرابلا تافص تناك امل هنأ ملعا

 ناك «لامك هدعب ام لامك كلذ يفو .«فطللاو رهقلا يّقشإ ةيواحو .«.تومحرلاو

 . ىرخألا تادوجوملا رئاس داجيإل هيلجت نع افلتخم نيلقثلا داجيإل ىلاعت هيلجت

 «(ضر) يليجلا ميركلا دبع خيشلل ١١ج ء "رخاوألاو لئاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا' عجار )١(

 .ركفلا راد
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 ءامسأ ثيح نم اهيلع سدقألا هيّلجتب تادوجوملا رئاس داجيإ ىلع ىلاعت هّجوت
 «ينابرلا رهقلا اذه تحت ءالذأ اوجرخف ءرهقلاو ةمظعلاو «ءايربكلاو توربجلا

 , مهناقذأ سكاوت .مهراصبأ ٌمُشْحخ 200 ينادمصلا لالجلا اذهب نيمِلَطْصُم

 نأ فيك باجح نودو افشك مهدهشأ هناحبس هنإ مث 200 مهسوؤر يعطهم

 ةضبق يف مهنأ مهفّرعو «هيعبصإ نيب مهرئارس نطاوبو ؛هيديب اعيمج مهيصاون

 نم اومئس الو «ىلاعت هحيبست نع اورتفامو .ةيتاذ ةيرطف ةدابع مهبر اودبعف

 الو «تاوهشلا هديجمت نع مهلغش امو .هتدابع نم اورسحتسا الو ءهسيدقت

 هيلجتب مهداجيإ ىلع هّجوت دقف نْيِلَقّتلا امأ . تالفغلا وهس هميظعت نع مهعطق

 ملو اوجرخف «ةفأرلاو نانحلاو «ةمحرلاو فطللا ءامسأ ةيحان نم مهيلع سدقألا

 اعمط مهسوفن يفو اوجرخ .ءايربك ةهج الو «ةزع بانج الو ءرهق ةفص اوري

 ليم مهعئابط يفو ؛رومألا ةيصعم ىلع ةأرجو .روهظللو دولخلل اًبحو .ءايربكلل

 . تالفغلا وهسل ناكمو «تاوزنلا وحن هجوتو «تاوهشلل

 ىلإو ءامسلا ىلإ هجوتو سدقألا ءاوتسالا ىوتسا نيح ىلاعت هللا نأ رت ملأ

 ِضْرََو اه َلاَعم ناَحُد هو هلأ َّلِإ وتس مث : امهنأش يف لاق باطخلاب ضرألا

 لك ىف ذأ فموي ىف ٍتاومس عبس َنُهدَصَتَم ©) تريب ادب آلاف ًهَرك أ هوم اني
 تربجأ ارايتخا يعادلا ٍبِجُت مل نإ اهْنأ ضرألاو ءامسلا تملع .''”4اَهرمَأ ِآَمَس

 ' :اتلاقو اتباجأو انّبَل كلذل ءمنهجب ءيج امك اهب ىتؤيف ءارارطضا نايتإلا ىلع

 نأ تفلح امو :لاق نْيلَقْتلا نأش يف هناحبس ملكت نيح نكل . ' نيعئاط انيتأ
 نود ينابرلا رمألا ةعاط ىلع نيلقثلا لبج ام . "© نودبجيل اَّلِإ ىنإلاو
 نيلقثلا قلخ نم ةياغلا نأ ىلع ىلاعت هللا هبن كلذل ,ءتاقولخملا ةيقب لثم ةيصعم

 . يدي نيب ءالذأ اونوكيلو يماقم اوفرعيل يأ " نودبعيل ' :لاقف . ةدابعلا يه

 )١( تلصف :01١١-١١
 ه5 : تايراذلا (؟) .
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 نمم ناك هبنتي مل نمو «ىلاعت هلل دجسي يذلا ريثكلا نم ناك كلذ ىلإ هبنت نمف

 يف نم مَ ٌدْجَسَي هنأ نأ رت رلأ# :ىلاعتو هناحبس لوقي :باذعلا ةملك هيلع تقح
 0-0 7 لا سل اه مصل ري رىمر ريم 004100 ص صر ا 5 سر مه

 بيكو ٌباودلاو َرِجّشلاو لاَجْللَو موجتلاو رمقلا» سمّسلاو ٍضرألا ىف نمو تونمَسلا
 0غ( 4 8 4
 . © س نم

 .ملعلاو هب ةفرعملا ىلع هرطف دامجلا قلخ امل ىلاعت هللا نأ اضيأ ملعاو

 ةكئالملا قلخ املو .ةوهشلا هل لعجو هب ملعلا ىلع هرطف ناويحلا قلخ املو

 ةيهلإ ةدارإ ناتدارإ ةدارإلا نأ كلذ ؟؛ةيهلإ ةدارإ اهل لعجو هب ةفرعملا ىلع اهرطف

 نجلاو سنإلا قلخ املو .ةوهشلاب صاخ قلعت اهلو ةيعيبط ةدارإو ةكئالملل امك
 . "”لقعلا مهدازو «ةيعيبطلا ةدارإلا وأ ؛ةوهشلا ىلعو هب ةفرعملا ىلع مهرطف

 مولعلا نإف «مولعلا باستكإل مهل هلعج ام .نيلقثلاب ةصاخ ةينابر ةبه لقعلاف
 .ايندلا هذه ىلإ همودق لبق «قالطإلا ةرضح يف ناسنإلا ناك ذنم ةبستكم تناك

 نيلقثلا ىلاعت هللا حنم . لقعلاب سيلو ةركفملا ةوقلاب نوكي مولعلا باستكاو

 ةبغرلا هب اودعبيلو «ةوزنلا هب اوعفديلو «عرشلا نازيم ىلإ ةوهشلا هب اودريل لقعلا
 عمقل تأي مل ىلاعت هللا عرش نأ كلذ .عورشملا لحملا ريغ يف ةقامحلاو

 اهراسم يف اهعضوو اهريطأتلو اهبيذهتل ءاج لب ؛«ةبغرلا قنخل الو ةوهشلا
 عفنيو «ناسنإلا يقريو هللا يضري اميف فظوت ىتح عورشملا اهلحمو حيحصلا
 بويغلل مئاد عالطإو رمتسم فشك لحم يف نيلقثلا ىوس امو . ءايحألاو ةايحلا

 كاردإ نع نيبوجحمف ءايندلا هذه يف ءنجلاو سنإلا امأ .ةروتسملا ةيهلإلا

 ال .بجح ةدعب نوبوجحم . ساسحإلا نع رتتسأ ام ةدهاشم نعو يهلإلا بيغلا

 وأ «ىلاعت هللا هب اهمركي ةماركب الإ بيغلا كلذ ىلع نجلاو سنإلا نم دحأ علطي
 . هيلع اهنمي ةنم

 لك عيطتسي ماما. | هنيقيب نقوملاو .هناسحإب نسحملاو «هناميإب نمؤملاو

 )١( اك: جحلا .

 .الثم 'ةيكملا تاحوتفلا' (. س.ق) يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلا عجار (؟)
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 رسأ نم صلختو كلذ ناسنإلا لعف اذإ . بجحلا ضعب وأ لج ىطختي نأ مهنم

 بلقلا كلذ عسوف ءناميإلاب هرونو «هبلق هنم ىفطصاو هبلاق هللا كرت «قلاوعلا
 لاح يف سيل تانكمملا عيمج نياعو ؛«تاداعلا هل تقرخو «قحلا لالج

 لك قوف هدبع هللا عفرو ؛اهتوبث لاح يفو اهمدع يف كلذكو لب ءطقف اهدوجو

 لك ىلع ةفيلخ هلعجو ؛تافاسملا هنع ىفنو هيلإ هيرقو ؛تادوجوملا
 هتعمس امأ .تاماركلاو ننملا هاطعأو بويغلا لك ىلع هعلطأو .تاقولخملا

 يئامس الو يضرأ ينعسو ام " :هانعم ام يسدقلا هثيدح يف لوقي نيح هناحبس

 . ' نمؤملا يدبع بلق ينعسو نكلو

 ل



 20 ل
 مالك عمسل قح 2 يكرشمل نم دحأ ْنِإَو# هه ُُ ّىل 0 0 3 2 - رغم د 3 31 ص 5 0 2 ري 1 7
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 مهناي كلذ مَنَمأَم َُعِبَأ مث نأ
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 ناسنإلل رخآو يرابلا قح يف مالك نامالكمالكلاَنأملعا

 نالقثالو نؤككالودوجو ناكالو نايعألا تناك املهمالكالول

 ناوكألا يف ام لكب تاطيحم تالماش نايعلل تالجُم تامات هتاملك

 نادبألل حوراهنم فرح لك راصف اهمدع يف نايعألل اهعمسأ
 ماتخلا نوكي اهبو ةيادبلا تناك اهب ناوكألا بتارم لوأ هتاملك عامس

 ناكف نك هل لاق نم لاحب ملاعلا ناحبسف

 ناسنإلادنع قطنللرثأ لاوقألاو قطنلا نيب خزرب انمالك

 لاعفأللولوقللةدعاق راكفألا نع ةرداص ةلّصَحُم هتارابع

 نامز بكرم ناسنإلا نأ كلذ ناعمإو ورتب ٍتاعفد نوكي

 ناك ام ْنُكاَلْوَل نمو عمسأ نم نيب ناتشف

 هناحبس يرابلا قح يف يذلا مالكلا
 هتافص نم ةيتاذ ةفص هؤانث لج يرابلا مالك نأ «كايإو هللا ينقفو ملعا

 " ىوس نوكي نأ ودعي ال ءهايإ هراهظإ رابتعاب هملع تايلجت نم لَجتو «ىلاعت
 هزنم هناحبس همالكو .2'' * هقلخ نم هماركإ ديري نم ىلع هملع تانونكم ةضافإ
 ال «تاوهل الو حراوج الو «تاودأ الو ظّفلت الب «تاقولخملا لاوحأ نع

 لاؤس تحت يوظني الو ةيفيكلاب تعني ال «ةيمكلاب رّدقُي الو ةيهاملاب فّصوُي

 .سنوت ١١948 رشنلاو ةعابطلل ةيلامعلا ةيدضاعتلا «يلازغلا دماح وبأ 'ةيلقعلا فراعملا' عجار )١(
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 ؛هملعك هتدارإو «هتدارإك هتردقو ءهتردقك همالك العو لج هناحبس ؛ةيلهلا

 يف ةبيغم ةبئاغ هتاذو «هتاذ ىلإ اهنيع يف ةدنتسم هتافصو .هتافص لجأ نم هملعو

 الو «ةرابع موهفمب نزوت الو «ةراشإ مولعمب مهفت ال .ةيدحألا بيغ بهايغ
 زعو .ماهفألاو لوقعلا اهكردت نأ لج «ةنطف ضرغب لانت الو «ةمه دعبب كردت

 .راكفألاو رطاوخلا اهيف لوجت نأ

 لك .تانكمملا نايعأ سفن ىوس تسيل ىلاعت هتاملك نأ اضيأ ملعاو

 الف ءدفني ال ىهانتي ال امو «ىهانتت ال هتاملكو «هناحبس هتاملك نم ةملك نكمم
 َدقَنَل قر تكل اءاَدِه رحل َنَك ول لق# : ىلاعت هتاملكل دافن ال امك نكمملل دافن

 امئاد لازت ال تاملكلاو ١'2. 43 هدم ولي اننج ولو ِقَر تلك َدَعَل نأ َلَ ري
 :ىلاعت لوقي ؛قلخي لازي ال قلاخلاو ءدجوت لازت ال تاقولخملاو «ةيلاتتم

 ْتَدِيَم ام رخضأ ُةَعَِبَس ودب نم ْمُدَمَي ٌرَحَبلاَو ملقأ َدَرَجَس نم ٍضْيأْلا ىف امثأ زلَو»

 ."0469) ةلكح وزع هَل نإ وَغأ ُتَسِِك
 نامجرتمو «نيفلتخم نيماقم نع نارداص ناهجو ىلاعت هللا مالكل

 ماقم نع ارداص نوكيف ؛يناهولألا مالكلاب هنع ربعملاو .لوألا هجولا امأ

 يلاغلا هردقو يلاعلا هرمأ كلذو "7 ةيبوبرلا شرع قوف ةيهولألا رمأب ةزعلا

 نم اهايإ هلقن دنعو ءاهيلع هناحبس هيلجت دنع اهمدع يف نايعألا عامسأل قراخ

 هتاملكب ريصيل ءادوجو ةمحرو ىلاعت هنم ةنم «ةيدوجو ةلاح ىلإ ةيتوبثلا اهتلاح

 كلذل .اديعس ادوجو نوكيف هنم ةيانع هرمأ ىلع ىلاعت هيرجيلو ءادوجو دوجولا

 )١( فهكلا : ١٠١9 .

 ال : نامقل ()

 ؛١ج ؛(ضر) يليجلا ميركلا دبع خيشلل « 'لئاوألاو رخاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا“ عجار (5)

 .ركفلا راد
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 وأ اًعْرَط اَتِيأ# :الئاق سدقألا ءاوتسإلا دنع ضرألاو تاوامسلا ىلإ هناحبس هجوت

 يفو «ةهركم ريغ ةيضارو «ةيصاع ريغ ةعئاط هتتأ . ''”4َنيِعِبأَط اَِبْنَأ آتَلاَ 4

 كلذل «مومذم ريغو ىزاجم ء«موحرم عيطملاو .امركتو افطلو هنم ةيانع كلذ

 تطاحأو ؛«ءيش لك تلمش «ءيش لك هتمحر تعسو لب «هبضغ هتمحر تقبس
 نم هيلإ قبسأ هيضغ ناكل ةيابإلاو ةيصعملاب همكح هيلع ىرجأ ولو : ءيش لكب

 َقَّمْحَيَو ءاكأ ْنَم وب ا َىاَذع َلاَق# :هناحبس لوقي .افاصنإو الدع هتمحر

 ايا َمُه َنيِدَلاَو َةرَكَرلأا_ ترفؤُيو َنوُقنَي َنيِذَلِلا اَببُمكَأَ وت أ َتَعِسَو
 لا ل

 ةصوصخعم ةبجاو ةمحرو «ةيناهولألا هتاملك اهقلعتم ةينانتمإ ةمحر ىلاعت هللف

 . ينابرلا همالكب ةقلعتم

 نم دوجولا اهب يرابلا محري يتلا ةماعلا ةمحرلا يه نانتمإلا ةمحر

 اين :ةظحم :ةلئاش :ةعساو ةمحر .: + .٠ هؤجلا'قئازخع نمو ةئملا قيع

 لاح الو نيع نم دوجولا يف امف .ىلاعت هللا ىوس دوجوم لك قزرو ىّيَحَم

 هل الحم تناكو ءهب تطاحأو نانتمإلا ةمحر هتلمشو الإ مسر الو رثأ الو

 تحت ىلاعت هبضغ لخد نأ ةينانتمإلا هتمحر لومش نمو .هروهظل اءاَعِوو
 يهو ؛هيلع تمكحو هترصحو .هب تطاحأو هتلمشو هتعسوف ءاهعسو

 نم رتمَحَر اَمِْ# 0 ا يا ا

 :اضيأ هل لاقو . "04 لوح ني اوُمَتنآل ِبْنَتلا ظِدَغ اَطَم َتنُك ولو َمُهَل َتنِل هلل
 0-40 م

 1 معه ازهر تيملنعلِل ةمح نا الإ َتكَلسَسَأ آمو#

 ماقم نع ارداص نوكيف «ينابرلا مالكلاب هنع رّبعُملاو «يناثلا هجولا امأ

 )١( تلصف : 1١١ .

 . ١65 : فارعألا (؟)

 . ١869 : نارمع لآ (6)

 ٠ : ءايبنألا (5)
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 ؛ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلاو فحصلاك قلك نلاخلا نس ةيسلا لكلب يقل

 .ءايلوألل تاملاكملاو ءءايفصألل تافشاكملاو «ءايصوأللو مهل تابطاخملاو

 ةهج الو ةزع بانج الو رهق ةفص هتايط يف لمحي ال سألا مالك ناك املو

 ةعاطلا كلذب تعقوف «لوبقلاو ضفرلا ةيرحو رايتخالا ةبسن هيف تناك «ءايربك

 ةفلاخملاو لوبقلاو «نيلسرملاو ءايبنألا ىلع بتكلا يف ةلزنملا رماوألل ةيصعملاو

 ءالدع باذعلاب ةيصعملا يف ءازجلا نوكي كلذب .نيبجتنملاو ءايصوألا جهنل

 رارقلا ةيرحو رايتخالا ةبسن هقلخل ىلاعت هللا لعج ام .الضف ةعاطلا يف باوثلاو

 اقلعتم هل كلذو ءالضف هباوثو الدع ىلاعت هباقعف . باوثلا مهل حصيل الإ هلضفب
 ةمحرلا تلخد ءاهصاصتخاو اهبوجو لجأ نمف .ةصوصخملا ةبجاولا ةمحرلاب

 .قالطإلا دعب ديقلا تحت ةبجاولا

 ىلإ ةقلخ قلاخلا قْفوُي نانتمالا ةمحربو ءدوجولا رهظ نانثمالا ةمحرب

 نانتمالا ةمحربو ءايندلا يف ةبجاولا ةمحرلا ليصحتل ةبجوملا ةحلاصلا لامعألا

 .ميحرو نامحر ىلاعت هللاف .ةرخآلا يف ميعنلا ىلإ ءاقشلا لهأ لآم نوكي اضيأ

 ةمحرب ميحرو نانتمالا ةمحرب نامحر .صوصخلا يف ميحرو مومعلا يف نامحر

 اهبو «قحتسم لمع ريغ نم لاّئُث ؛.ءيش لك تعسو نانتمالا ةمحر . بوجولا

 .ةبجاولا ةمحرلل بجوملا حلاصلا لمعلل هَقْفَو نم هللا محر

 ناسنإلا مالك

 ةدرجم روص روصت ىلع ةيناسنإلا سْمّنلا ةردق سكعي قطنلا ناك اذإ

 كلت يف ريكفتلا نم نهذلا نيكمت سكعيو «لثملا نع ةارعم لكشلا نع ةئربتُم
 اهقئاقح ءالجتسا نم بلقلاو ءاهنطابو اهرهاظب ةطاحإلا نم لقعلاو ءروصلا
 وه ناسنإلا قح يف مالكلا نإف «ءكلذك قطنلا ناك اذإ . . .''”. ةدرجملا اهتاوذب

 سنوت ءرشنلاو ةعابطلل ةيلامعلا ةيدضاعتلا ؛يلازغلا دماح وبأ "٠ ةيلقعلا فراعملا ' اضيأ عجار )١(

 . 943١م



 نع ةرداص ؛ةموهفم تايمسمو «ةموظنم تارابع ةدرجملا ةروصلا كلت ءاطعإ

 عيطقت الو «ةراشإ ثادحإ الو ةرابع ظفل نود .«يلقعلا سدحلاو يقطنلا ركفلا

 يف روتسم «نهذلا يف زوكرم يناحورلا ىنعملا مادام . فرح ليكشت الو توص

 يف متو هليكشت يف مظتناو هديرجت نم جرخ اذإف ءاقطن يمس ركفلا بهايغ
 ءهافشلا هظافلأب تكرحت اذإو ءامالك يمس ركفلا نع ردصو (هريبعتو هبيكرت

 هب تطاحأو ؛عامسألا ىلإ لقنو ؛«ءاوهلا يف لمحو ؛«نسلألا هتارابع تظفلو

 .الوق يمس ناذآلا

 بحاص لقاعلاو «لقاعلا وه قطانلا نأل قطانب سيل لجو زع يرابلاو

 نم ال ' اريبك اولع ةيرهوجلا نع لاعتم هناحبس هللاو ءرهوج لقعلاو «لقع
 هيلع بلاط يبأ نبا يلع مامإلا لوقي امك ' ناك ام قلخ ءيش نم الو ناك ءيش

 وهو ءيش لك َقِطْنُم .ههلإو هقلاخو هئرابو لقعلا َعِدِبُم هناحبس ؛'” مالسلا هلآو

 «قطنلاو .قطنلا بجوم همالكو .لقعلا بجوم هملع .ريبخ فيطل ءيش َلكب
 نم فصوو «ةيناسنإلا سْمّنلا تافص نم ةفص وهف ؛هرمأ ربكو هردق مظع نإو

 لقعلاو «لوألا لقعلا نم رثأو همالك لصأ ناسنإلا ٌقطُن . يرشبلا لقعلا فاصوأ

 .عطقني ال هددمو «لدبتي ال ىلاعت همالكو ؛يرابلا مالك نم ةملك رثأ لوألا

 .ريغتي ال هملعو

 لسلستب «تاعفد تاعفد هركف نع ردصي .هملع ةرمثو هقطن رثأ ناسنإلا مالك

 هنأل ناسنإلا قح يف مظتنت بتارملا هذهو «ةيدعبلاو ةيلبقلا همكحت .ةانأو ةيورو

 جراخ «نامزلا قوف «ٍلاعتمف هناحبس قحلا امأ .نامزلا مكح هيلع راج قولخم

 نع هّزنُم ؛هتايلجتب دّرفتُم ءهتافصب ٌسَدَقُم «هتاذب دحاو ؛ناكملا ىلعو هيلع

 . هتاقولخم لاوحأ

 ةيعماجلا ةسسؤملا ءرباج بيبح مساق .د .' ةغالبلا جهن يف لازتعإلاو ةفسلفلا ' عجار )١(
 . ١ةمّا/ل توريب ءعيزوتلاو رشنلاو تاساردلل

 ها



 ةيهلإلا رماوألا
 يناهولأ مالك : ناعون ىلع هناحبس يرابلا قح يف يذلا مالكلا ناك امل

 هرمأ .ةطساوب رخآو ةطساو نود نم رمأ : نارمأ يهلإلا رمألاف «ينابر رخآو

 شرع قوف ةّرِعلا ماقم هماقم «يناهولألا همالكب قلعتم ةطساو نود نم يذلا

 هماقم «ينابرلا همالكب قلعتمف ةطساوب يذلا هرمأ امأ .ةيناهولأ هتغلو «ةيبوبرلا

 . ةّيِسْنَأ هتغلو «ةيبوبرلا ماقم

 ال .همكحك ضام ؛هتردقك قّقَحُم «هتئيشمك ذفان ةطساولا عفرب يذلا هرمأ

 بيكرت نع ةطساو نودب يتلا هرماوأ ردصت .هتيصعمل ةيناكمإ الو هتفلاخم زوجت
 ةملكو ةيدوجولا ةظفللا يه ' نك ' ." ْنُك " ةظفلب يبرعلا ناسللا يف هنع رّبَعُ

 تاملكف . طئاسولا عفرب ةيهلإلا رماوألا عيمج بانم تبان يتلا ةيهلإلا ةرضحلا

 رمألا صئاصخ نم " نك 'و .' ْنُك ' ىلاعت هتملك يف ةعومجم اهلك هللا
 «تاملكلا نايعأ ترهظ اهنع «نكي ملب فوصوم وه نمل الإ لاَقُث ال يمدعلا

 ديري ءيش نم ام هنأ هؤانث لج يرابلا ربخأ دقو .تانكمملا دوجو ققحت اهبو

 وكيك نك مل َلوَُي نأ اًعِبس دار آإ :ُهُرمأ آَمَنِإ9 :* ْنُك ' هل لوقيو الإ هداجيإ
©4. 

 صقني الو ديزي ال ةيبيغلا اهواوب " نك " ةيهلإلا ةرضحلا ةملك ىوس نوكلا امو

 يفرح نم نوكتي رهاظ بناج «نابناج ' نك ' ةملكل نأ كلذ .ءيش اهنع
 «نونلاو واولاو فاكلا فورح ةئثالث نم نوكتي نطاب رخآو .نونلاو فاكلا

 واولاو .(نونلاو واولا) نينكاسلا ءاقتلال واولا هيف تفذح ."نوك" هلصأو

 هلآو هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع رثأ امك مظعألا هللا مسا ةفص مظعملا

 هجوتلل زاوم (واولا) وهو «نيوكتلا هنع دجو اذهل «ةلع فرح واولا .مالسلا

 . م5 : سي (0)

 هج



 قحلا ةروص ىلع ملاعلا رهظف .''” دوجولا يف ءيش لك يف نطابلا يهلإلا
 ناسنإلا رهظو «ةيئامسألا ةيهلإلا ةرضحلا ردق ىلع ملاعلا ةروصو ؛ىلاعت
 ثيدحلا يناعم نم ىنعم كلذو .ءقحلا ةروصو ملاعلا ةروص ىلع لماكلا

 ىري ةآرم . . . . ةالجمو ةآرم هقلخ . ' هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ ' فيرشلا

 . هتايلجتل الحم نوكت ةالجمو ءاهيف هتروص قحلا

 ىلاعت هتاملكو «تاماتلا هللا تاملك ىوس نوكلا يف ام لب ءنوكلا ام
 الو يرسي .دريالو ذفني .ءىصعي الو عاطي هرمأو «ةطساولا عفرب يذلا هرمأ

 : ىلاعت لوقي .اهفلاخي الو اهمزالي ةيهلإلا ةدارإلاب قلعتم هنال كلذ «فلاخي

 رشا اَذِإ ٍضرألا ني ٌةَوْعَم مكاعم اَذإ مث ورمي ضرألاو ُهآَمَسلا موُقَت نأ هِويَياَ نيو#

 0 6 نور

 رَصِبْلاِب جنك ةدِحو لإ ًائْرَمَأ اَمو# : هناحبس لوقي هرماوأ دافن ةعرس نعو
 هيبشتلا نم سيل هنأل يسحلا هيبشتلل ىلاعت اهدروأ «ِرَصِبلاِب حلك و 0 64

 «نيلسرملاو ءايبنألا نسلأ ىلع درتف ةطساوب يتلا ةينابرلا رماوألا امأ
 ؛لعفلا ىلع ةلاد «لعفلا مسا نم ةقتشم ةيرمأ ةغيصب «نيبجتنملاو ءايصوألاو
 وأ 1 بانتجاب «ةاكزلا ءاتيإب «ةالصلا ةماقإب الثم ناسنإلا رمؤي نأك
 نأ امإ . برضأ ةثالث ىلع ةداع ميركلا نآرقلا يف رماوألا هذه نوكت 7
 وتعال سيْمَّشلا ِكوُلُدِل َرَلَّصلأ ٍوِقْأ# :ىلاعت هلوقك ةزشابنم مالا هيت لعفلا اي
 00 00 0000 00 00 6 م 0 ب 0 دارو ا

 (س.ق) يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلل ' ةيكملا تاحوتفلا ' عجار ىنعملا اده لوح )١(
 . 59 : مورلا قرف

 ه٠ : رمقلا ()

 . ال4 : ءارسإلا (:)

 نفي



 باطخ لكش يف سانلل هّجوُملا ينابرلا رمألا دري نأ وأ .45”'2َنب ةربمْلاَو جل اأو

 : ىلاعت هلوقك لو 1 مركألا لوسرلل

 امي يح هن َّنِإ مَ َكَنأ َكلَد ْزُهَجْوُم أوظَنْحَم خهرتصت أ ْنِم أوُضْحَي تييؤمْنل لق

 هير تيلي الك نهم َلَفمو ردع نب نضشتي بتبؤتلإ لت © ةرئتس
 لكل :ىلاعت هلوق كلذكو "4و لع مط َقرْضلَو اهني َرَهظ اَماَلِإ
 ّلَع هلأ نإ ًارديآلا ةأنّللا موتني ُدَنَأ دع ّقلَكْلا أدب تيكح اورظنأن الا ف اهدس
 هلوقك ' مكيلع بتك ' ظفل دعب رمألا ينأي دأ ."”4© كيك ْىن لك

 قنأْلاو ٍدبملاب د او كلك ذك لتقل يف شاسيلا لع تي اا“ لأ ع :نلاعت
 ّلَع بِك اك ُماَيّصلَأ ْمُكَحِلَع َبْيك اوما َنيِدَلا اهيل :كلذكو «4 قألاِب

 . 49 َنَت كلل كَم ني تيل
 .مهنم ءاشي نم اهيصعيو «ىلاعت هقلخ نم ءاشي نم ةينابرلا رماوألا كلت عيِطُي

 لب .«قحلا رماوأ لوبقل قلخلا نم عوطأ الف « صاع ةقيقحلا يف سيل يصاعلاو

 لفاغ .يهاونلا كلت بانتجا نع فيعض ءرماوألا كلتل لاثتمالا نع زجاع وه

 زجعلا نم كب ذوعنو ...." هي ديل سوم

 ٌرَذَق هسفن يف لب «صاع هتقيقح يف سيل الثم ةالصلا كراتف . ' .... لسكلاو

 هسفن «تاوهشلا عّبتُم كلذكو .ةالصلا ةم بانا نع اهل لوك ركيملا وفعلا ند

 ةدارإلا ةفيعض ؛ةوزنلا عدرتو «ةوهشلا مواقت نأ نم زجعأو رقحأو فعضأ

 هيف نوكت يذلا ردقلاب ءربكأ ةيصعملا هيف نوكت يذلا ردقلاب .ةّمهلا ةبولسم

 «ينابرلا طارصلا نع دعبلا هيف نوكي يذلا ردقلاب . . . . زجعأو فعضأ سفنلا

 محْوَأ سوفنلا ضارمأ اهنإ .ءاودلا هيف يصعتسيو ءادلا هيف لحفتسي يذلا ردقلاب

 )١( ةرقبلا : ١95-0186 .
 ) )0رونلا : ٠ -1” .

 5٠١ : توبكتعلا (9)

 م : ةرقبلا (8)

 . ١817 : ةرقيلا (5)
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 كلملا قيرط عابتإب الإ اهنم جالع ال .لوقعلاو نادبألا ضارمأ نم ةبقاع

 يف ةدايزلاو ءهركذ يف ءافشلاو ءهمسا يف ءاودلا لعج نم ناحبسف «سودقلا

 .هتعاط يف ةياقولاو «هركش

 يهلإلا باطخلا
 نم ءاش نمل همالك وأ ىلاعت قحلا باطخ ْنأ ءكاّيإو هللا ينقفو ملعا

 تاجير ارز نم را ةاتخ جان وكوب تدلل ىلع مانغا وأ ةظفللا هاج يتاودإ#ا

 وأ اًنَعَو لإ هدأ ةنلكف نأ نقل 06 نوط + قلاش هلوق كلذو:: لوشو ةطسشاوب وأ

 976ج دج ِ ٌإ كَي م هنذِإِب جت الوُسَر َلِسْرِب وأ ٍباَح ىآرو نيم
 ىلص هللا لوسر لأس ماشه نب ثراحلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع درو امك

 ينيتأي انايحأ " :مالسلا هلآو هيلع لاق ؟يحولا كيتأي فيك ملسو هلآو هيلع هللا

 انايحأو :لاق ؛هنع تيعو دقو ينع مهفيف «يلع هدشأ وهو سرجلا ةلصلص لثم

 . 'لوقي ام يعأف ينملكيف الجر كلملا يل لثمتي

 ىروشلا ةروس يف (ءاطلا حتفب) بطاخملا ىلاعتو هناحبس هللا ددح دقو

 عمسي ال هتيرشب يف ناسنإلاف .هعم باطخلا تايلآ اضيأ ددح امك ' ارشب " هلوقب

 .اهادحإب وأ ةميركلا ةيآلا يف تركذ يتلا بورضلا هذهب الإ ىلاعت قحلا باطخ

 هملك «ةيربلا ريخ وحن هجارعم يف عرشو «ةيرشبلا ةبترم نع رشبلا ىقترا اذإ امأ
 ؛ماقملا ةعفرو ىشامتت مالكلا بورض نم ىرخأ بورضب هاجانو هبطاخو هالوم

 جرعو ىقترا اذإ . ... مالك ةيلآو «باطخ ةيفيك لاقم لكلو .لاقم ماقم لكلف

 نع ةدرجملا حاورألا هب ملك امب ىلاعت قحلا هملك ,ءىوترا امو تبثو ؛ىوغ امو
 .هتجرد ةعفر بسح لكو «هماقم ولع بسح لك «ةداملا

 )١( ىروشلا : 6١ .



 يحولا
 بلقلا هلحم «عماسلا سفن يف رثألا عيرسلا يهلإلا باطخلا وه يحولا

 امو ؛هنم موهفملا نيع ماهفإلا نيع مهفلا نيع هيف نوكي .اماهلإو ةيادهو اماهفإ

 نأ نم لجأ هرمأو ءهرمأ همالكو ؛همالك هيحو .كلذ نم عرسأ رشبلل ةقيرط ةمث

 هيلإ يحوملا سفن يف اناطلس ىوقأ وه لب مواقي نأ نم ىوقأ هناطلسو .فلاخي

 . هسفن نيع وه يذلا هعبط نم
 «قحلا نم ةياده ةعاضرلل همأ يدث ايرطف ىقلتي نيح عيضرلا دولوملا

 . ىلاعت هيحو راثآ نم رثأ كلذ

 لبس اهل للذت نيحو ءاتويب رجشلا نمو لابجلا نم ذختت نيح لحنلا
 ؛اهل هيحو راثآ نم رثأ كلذ «ىلاعت قحلا نم اماهفإو اماهلإو ءابايإو اباهذ ريسلا
 نوب امو ِرَجّنلأ َنمَو وي لَ َنِم ىِذَيأ أ للا َلِإ َكْيَر أَو : لجو زع لوقي
 374 الل ِكيَر لبس لست تملا لك نم ّي ث ©

 «ينابرلا رمألل اعاّيِصنا ٌميلا يف اهعيضر تقلأ نيح مالسلا اهيلعو هيلع ىسوم ُمأ

 لوقي ؟؛قحلا يحو راثآ نم رثأ كلذ «عيضرلا كالهب يحوي رمألا رهاظ نأ عم

 ِفاَحَت الم ميلا ف ِهيِقْلاَك ِهيَلَع ٍتْفِح ادي هيض نأ توم أ كلِ اَئيسْوْأَول : ىلاعت
 . ””4 © تيبزتلا سي ةولاَعَو كيل وآنا نرخ ا
 َّنِإ . ظافح ةليسوو ةاجن ليبس ٌميِلا نأك ؟ُميلا يف هيقلت اهعيضر ىلع فاخت نيح
 ليلد ءاهيلع ةيرشبلا ماكحألا ناطلس فعضو ءاهتفلاخم مدعو ءاهددرت مدع

 . عبطلا نم ىوقأ لب ءهيلإ ىحوملا سفن يف يوق يحولا ناطلس نأ ىلع

 :نيهجو ىلع يحولاو

 عفرب اثيدح هيلإ ىحوُملا بلق يف ىلاعت قحلا ءاقلإ ةباثمب وه لوألا هجولا

 )١( صصقلا (؟) . 58-519 : لحنلا : 7 .
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 ةيتاذلا ةقيقحلا هيجانت نم (ماللا حتفب) نيملكملا نمف .ام ملع ليصحتل طئاسولا

 الو هذخأملدحب ال «ةيفيكب الو نذأب ال هتيلكب اباطخ عمسيف ءهسفن ىف

 . هنع يجراخ ردصم نم الو ةهج نم ال . ةحراجب

 نأل «ملعلل الماح نوكي نأ بجي ايحو ىَمسُملا يهلإلا باطخلاو

 ىلع هملع تانونكم ةضافإ همالكو ؛ىلاعت قحلا مالك بورض نم برض يحولا

 ريغ رخآ قيرط نع بلقلا يف ملعلا ءاقلإ ناك نإ .هدابع نم يضتريو ءاشي نم
 نم املع هبلق يف دجي نم سانلا نمف .يحوب سيلو ماهلإ وهف «باطخلاو مالكلا
 ,مالك الو باطخ نود ءاهريغ وأ ةفيطللا ةيبيغلا وأ ةفيرشلا ةيعرشلا مولعلا

 ةّبهلاو ةينابرلا ةّئِملا نأل ءيحولا قيرط نع سيل هنكل .حيحص ملعلا كلذف

 . مالك الو باطخ قيرط نع نكت مل ةيهلإلا

 نكل «كلذك باطخب اماهلإ نوكيف يحولا يهجو نم يناثلا هجولا امأ

 هبر وه هملكو هبطاخ يذلا نأ اهب هيلإ ىَحَوُملا ملعي ةمالع .اضيأ ةمالعب

 سبتلي ال ىتح هيلإ ىَحوُملا بلط نم ةماركلا وأ ةمالعلا نوكت ام ةداعو .هكيلمو

 هسوسحم ىلإ عجر اذإ هل اليلد نوكت ةماركب ىلاعت قحلا همِركُيف ءرمألا هيلع
 . لجو زع ىلوملا عم هماقم ةحصو همولع ةمالس ىلع

 ىلإ هّدُرَف ءىلاعت قحلا نم يحو هنأ تمعزو اباطخ كبلق ىلع يقلأ اذإ
 «ةفلاخم وأ ددرت هل امم نأ دكت اهي: اهل وطنا و كليمقت نإ دع م. نازيملا

 تسل كنأ ملعاف ءلقعت وأ فيوستب ءركفت وأ ريبدتب ارثأ كلذل تدجو نإف

 نيبو «كريبدتو كركف نيب لاحو ءكّمَصَأو كيلع مكح نإو ؛ يحو بحاص

 كيف ىضمأو .«كتّمه كيف كّرحو .كعبط قوف العو ,؛كعايصناو كلقع
 . يحو كلذف .همكح

 باجح ءارو نم
 ءارو نم رشبلل ىلاعت قحلا باطخ نإف «بلقلا هّلحم يحولا ناك اذإ

 هاب



 مالكلا نم هجولا اذهو .دوصقملاو دارملا هنم مهفيو ءدوبعملا مالك هنأ كرديف

 . ماركلا هدابع نم دبعل قحلا يّلجت دنع نوكي

 سفنب الو «نيترم ةلاح يف دبعل هيّلجت مدع ىلاعت قحلا عْسِو نم نأ ملعاو
 لك ْنأل «ةرثكلا مغرب ةينابرلا تايلجتلا رهاظم يف راركت الف ؛نيدبعل ةلاحلا

 ةمئاد ةَّدِج يف ىلاعت هتايلجتو هتاباطخف . هليثم نع هب فلتخي صاخ هجو هل ءيش
 ءديدج هتايط يف لمحي يهلإ سفن لك . ماودلا ىلع قلخلا ددجتل ةرمتسم ةيلوأو

 .راركتلل ناكم الو ؛ةداعإلل لاجم الو

 نوكي نأ نكميو ؛ناك ثيح ىّلجتلا دنع مالكلا باجحلا بحصي
 نم ىلاعت قحلا ملكتي «كلذ ريغ وأ ةينامسج وأ ةيناحور ةروص باجحلا
 كلذ نم مهفيف «باجحلا نيع يهو ةيهلإلا ةروصلا كلت دبعلا بطاختف .اهءارو

 .اباجح كلذ نأ كردم هيلع لدي ام ملع يِعَيو باطخلا

 ةرجشلا نم مالسلا هيلع ىسوم هللا يبنل تحال يتلا رانلا ةروص باجحلا ناك
 ةعقبلا يف نميألا روطلا بناج نم اهءارو نم ىلاعت هللا همّلك يتلا ةكرابملا
 ٍاَج ني تكا“ ويَْأي َراَسو َلمْدْلا ىتوم ىَضق اًمَلَقط :ىلاعت لاق ثيح «ةكرابملا
 بي زرذجب وأ ريع اهني خكيع لل الت تنقع نإ ارثكتأ هيه لَ اك رولا
 ملا يف نبل اولأ يطدَم ني كو اًهدنأ آَملَق © تراطصت ْمُكَلَمآ ِراَثلأ
 .''”« © ييكصلا ثَر ُهَمأ انأ تْنِإ عومي نأ ْوَرَجَّسلا َّنِم ٍةَكَرمْلا

 ءاهيف ةدهاشم ال مالك ةاجانملا لعج نأ هقلخب ىلاعت قحلا فطل نمو

 «ةيناملظ ىرخأو ةينارون بجح ىلاعت قحللو .بجحلاب ةبوحصم امئاد نوكت
 مركألا لوسرلا لوقي «ةيفخ ةعنام ةفيطل يهف .راتتسالاو عنملاب اهصخ لكلاو

 اهفشك ول .ةملظو رون نم اباجح نيعبس هلل نإ ' :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 )١( صصقلا : 59" - ٠“ .
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 . " هقلخ نم هرصب هكردأ ام ههجو تاحبس تقرحأل

 اهنأل ءارثأ اهل نياعي الو ءانيع بجحلا هذهل ىري ال هتيرشب يف ناسنإلاو

 مست تعجل ال اة نيدوعب نمت :« يعيب اع رجحت اهررنب

 ؛ديرولا لبح نم انيلإ برقألا بيرقلا وهو .,كلذك بجحلا بجحبو بجحلاب
 برقلا ةياغو «باجح نطابلا راتتسا ةيناملظو .؛باجح رهاظلا روهظ ةينارونف
 ءلوقعلا ريحو ءروهظلا مسق ام كلذو . . . . باجح دعبلا ةياغو .باجح
 مشو () ىفلخلا تقلب اذإ اَلْوَفل : ىلاعت قحلا لوقي ؛نوفجلا نع مونلا بهذأو

 . 749 نوره اَّل نككلو مكي دبل بأ ْنَضَم (©7) ةدرطت ذبح

 الوسر لسري وأ
 ؛ لسرم لوسر قيرط نع وه هدابعل ىلاعت قحلا مالك نم ثلاثلا هجولا

 .اكلم يأ ءانسنج ريغ نم وأ ءارشب يأ ءانسنج نم لوسرلا نوكي نأ نكمي

 «نيلسرملاو ءايبنألاك رشب ةطساوب رشيبلا هدابع ىلاعت هللا ملكي

 ّنَي دَعَأ ْنإَو# : ىلاعت لوقي .نيعمجأ مالسلا مهيلع نيبجتنملا ءايصوألاو
 ال ٌمْرَك مثَمأي َكَِد ممم ةفينأ ّرُث مآ ملك َعَمَسي ٌّقَح هرم َةرَجَتْسا نيكرنمل
 . "46 توملَعَي

 ىلص نيمألا لوسرلا هب فلكم غيلبتلاو ىلاعت هللا ىلإ بوسنم مالكلا
 نم الإ هللا مالك مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا تعمس امو «ملسو هلآو هيلع هللا

 . مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلا مف

 ىنفي يحولا هاتأ اذإ ناك هتيرشب يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاو

 دقو هنع يرسي نأ ىلإ ىجسيو وغريو «رايغألا نع بيغيو «سحلا ملاع نع

 )١( م" : ةعقاولا _ 86 .

 ) )5ةبوتلا : 5" .
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 . هيلع أطولا ديدش نزولا ميظع ناك لب «نيهلا رمألاب كلذ ناك امو .ىعو

 ريبكلا دوهجملاو ءديهجلا دهجلا لذبي دجمألا لوسرلا ناك اذإ

 ءارو نم انل هللا مالك وهف «سانلا عماسم ىلع هيقلي مث يحولا ليصحتل

 نامجرتو باجحلا كلذ ةروص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلاو .ءباجح

 .دوجولا اذه يف دوبعملا اهب داج باجح ةروص فرشأ .... هللا مالكل

 يف درو امك ؟ليلدلاو باجحلاو نامجرتلا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص وهف

 " : مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلل حابصلا ءاعدلا

 كبابسأ نم كساملاو .ليلألا ليللا يف كيلإ ليلدلا ىلع مهللا لص ....
 تباثلاو «لبعألا لهاكلا ةورذ يف بسحلا عصانلاو .لوطألا فرشلا لبحب

 ." .... لوألا نمزلا يف اهفيلاحز ىلع مدقلا

 نم صنب ميركلا نآرقلا لثم اهلثم ةرهطملا ةنسلا وأ فيرشلا ثيدحلاو

 هلآو هيلع هللا ىلص نيمألا لوسرلا ىلإ اقيرط فرع ام ىوهلا نأل «نايدلا

 كولا نع قلي اًمو# : ىلاعت لوقي ءهناحبس قحلا نع هب قطني ام لك لب ؛ملسو
 لك امو «ىلاعت هللا مالك ميركلا نآرقلاف .""”4م ني م الإ رم نإ ©
 قحلا مالك مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع لوسرلا ثيداحأو ؛انآرق ىلاعت همالك

 .ىلاعت هللا ماكحأ ةرهطملا ةئسلا ماكحأو «ىلاعت

 ؛ غيلبتلاب رومأملا لوسرلا ىلإ السرم اكلم لوسرلا نوكي نأ اضيأ نكمي
 نامجرت ةلاحلا هذه يف مالسلا هيلع كلملاف .رشبلا لوسرلا كلذل الوسر ينعي

 : ىلاعت قحلا لوقي .كلملا لوسرلا ةطساوب ملكملا دبعلا بلق يف ىلاعت قحلا

 هيدي تت اَمَل اًهْدَصُم لأ ِنْدِإِب َكِبلَك لع ْملَّي ُمنَف َليِبْل اًوُدَع حلاك نم نُقل
 قفز . جمعا | يوم لى امم
 . © َيِنِمْؤُمْلِل دلقورسصو ىدهو

 . 91 : ةرقبلا (0)
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 < () نوكَبَم كهل كوت نأ هدر ذي ء ىلا اَمَنِإل
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 مالكلاولوقلانيبقّرُف
 مككلا ليكم لولا نيش
 نايعألا نم مودعم لك عمسي هلوقب

 نادجوب دوجوملا عمسي همالكب
 نالقثلا نم دباع ناك امل هلوق الول
 ءاقيحل] ناك ايتيك الوقار
 ناكمالاو دوجولا ناك هلوقي نم ناحيبف
 ناسنإلادنع مالكلا مامتانلوق

 نادجولا اذكو ركفلل نامجرت ريخ
 ناسللاب ظوفلم توصلا تحت جردنم

 ناتييعلاو هللا لكنعتم

 هناحبس يرابلا لوق

 ناهذألا نع ىراوت ام كل ىءارتي

 ناسنإلل رخآو نايدلا قح يف لوق
 ناكر ةوجو ركالا ةوكبف
 ناكدقامونئاكوهامملعيف

 نايدلادمحبحّبَسمالو

 مانمو ةظقي يف يحوالو

 نايعلل روتسم لك رهظأ همالكبو

 ناميإلا سسأ نمو سْمّنلا ةنيز

 نايسُنلاب دّيقُملا سحلا ملاع يف

 ناذآلا ىلإ لوقنم ءاوهلا يف لومحم

 ناهذألا ماحرأ ىلإ لوقعلا بهايغ نم

 امهنم لكلو «ىلاعت همالك نع فلتخم يرابلا لوق َّنأ هللا كقفو ملعا

 وه مودعملا يف لوقلا رثأو ءمودعملا عمسي ينابرلا لوقلابف .رثأو قلعتم
 نع رداصلا يناهولألا مالكلاب قباسلا لصفلا يف هيلإ ترشأ ام كلذو ءدوجولا

 آَذإ ءكىتل انت اَمَّنإ8 : ىلاعت هلوق وهو ءةطساو نودبو ةيهولألا رمأب ةّرِجلا ماقم



 . 274 جو نوْكَبَم نك هل لون نأ ُهَندأ

 ىلاعت هلوق وهو «ةيِسْنأ ةغلب ةيبوبرلا ماقم نع رداصلا ينابرلا مالكلاب افلاس هنع

 ."74ًميليَكحَت سوم هَل ْمَلكَول :
 (ءافلا حتفب) سُمّنلا ءاهتنا (لوقلا يأ) وهو ءهعادبإو هداجيإ ىلاعت هلوق

 اهءانغإو ءاهنوطب دعب اهنيع راهظإ دصق تاملكلا نم ةملك نيع ىلإ يتومحرلا

 تانكمملا نايعأ الإ تاماتلا هتاملك امو .اهلامجإ دعب اهليصفتو ءاهراقفإ دعب

 اهلعجو ءامركو هنم َهّنِم .دوجولا ةعلخ اهسبلأو اهمدع نم لجو زع اهجرخأ يتلا

 . هتافصو هءامسأ تايلجتل الحم

 «ةبلاس ةرضح لب مودعمب سيل اندنع مدعلاو ؛«مدعلا يف نايعألا تناك

 «لماكلا راقتفالا وهو فصو صوصخ اهتاوذل تناكو . . . . ةزجاع «ةلباق

 .عمسلا الإ بسنلا نم ءيش اهل نكي مل .ماتلا زجعلاو «قلطملا جايتحالاو

 اذإ يهلإلا رمألا لوبقل اهتاذ يف ةدعتسم ءدوجولا ىلإ ةعلطتم اهمدع يف تناكو

 ىلإ مدعلا ةرضح نم اهجارخإ هؤانث لج يرابلا دارأ املف .دوجولاب اهيلع داج
 ةتافصو قيحلا ءامسأ ةرالول الحم ايلف نأ هناحيس اكو «ناكمإلا ةرضح

 .تنابو اهنايعأ يف ترهظو «تناكف * ْنُك " سدقألا هلوقب اهيلإ هُجوَت ءايلعلا

 تلقتناو تلثتماف ' ْنُك ' ةيهلإلا ةرضحلا ةملك ىلاعت يرابلا نم هتكردأ ام لّوأف

 .دوبعملا تايلجت لوبقل ادادعتساو دوجولل اديهمت ناكمإلا ةرضح ىلإ

 ءارخآو الّوأ ءادبأو الزأ هتاذب لئاق . . . قحلا هلوقو لئاق هناحبس هللاو

 .ةيدعب الو ةيلبق الو قارغتسا الو ؛ةيور الو عاطقنا الب لئاق 5 انطابو ارهاظ

 زّيَحتي نأ نم فطلأ ؛تاعدبملاب ذفان «دادمإلاب نطاب ءداجيإلاب رهاظ ىلاعت هلوق

 )١( لحتلا : 4٠ .
 )١( ءاسنلا : ١58 .



 ءةلآاب الو جرخمب الو توصب نوكي الق «تاعفدلا بيترت لبقي وأ «تاوصألاب

 نأل ؛ةلمج دعب ةلمج الو «ةرابع دعب ةرابع وأ ءةملك دعب ةملك نوكي ال امك

 لاعتم «نامزلا قوف ىلاعت قحلاو «ةيدعبلاو ةيلبقلا امهمكحت ةيورلاو لاسرتسالا
 .ةناكملا نلعو هيلع

 ناسنإلا دنع لوقلا

 «ةدافإلا دصق نايبلا راهظإو مالكلا مامت لوقلا نإف ناسنإلل ةبسنلاب امأ

 «ةقطانلا سفنلا ةنيز لوقلاو .عامسألا ىلإ هلقنبو نسلألا ىلع هنايرجب كلذو
 ءاهليصحت ةرمثو ءاهتروص ةئيهو ءاهلامك ةيآو ءاهكاردإ زمرو ءاهتيلقاع ةمالعو

 .اهئاقش ذخأم وأ اهتداعس لخدمو ءاهفراعم ةجيتنو

 «لقعلا بهايغ يف شقتنإو «سفنلاب لصتا اذإ درجملا يناحورلا ىنعملاف
 قطنلاو .اقطن نوكي «ةرابعلا هءاطعإ نم سفنلا تنكمتو «بلقلا ةآرم يف عبطناو

 تارابع يطعأو ؛هليكشت يف لمتكاو «هبيكرت يف متو هديرجت نم جرخأ اذإ

 نوكي «ةسوسحم تاريبعتو ةسوردم بيكارتب «ةموهفم تايمسمو ؛ةموظنم
 ءهاوفألا هب تكرحتو ؛ءهافشلا هتظفلو «ناسللا ىلع ىرج اذإ مالكلاو .امالك

 ىلإ هاوفألا نم تلقنو «ءاوهلا ىف تاوصألا تلمحو ءاتاوصأ هتارابع تثدحأو

 اذإ الإ اديفم نوكي ال لوقلاو .الوق نوكي «ناذآلا اهب تطاحأو ءعامسألا

 بولقلا ناذآ تعرقو داسجألا ناذآ تقرتخا اذإ لب «ناذآلا هتارابع تزواجت

 يف اهتائيه عبطنتو «ةظفاحلا يف اهروص شقتنتو «ةركفملا ىلإ اهمظن لصتل
 غلبتو «لقعلا يف تاسوسحملا نع ةأربملا ةارعملا اهيناعم زكترتو ؛ةليخملا

 .احالصإو ابيذهت سفنلا كولس يف اهراثآ

 بتارمو .«تاودأ ةطساوب الإ رهظي ال «مالكلاو قطنلا ريغ لوقلاو

 . ءاوهلا وأ ريثألا هراطإو «ءبولقلاو ناذآلا هتهجو ءهافشلاو مفلا هجرخم . تالآو

 مل نإو قطان هسفن عم قطانلا . بطاخم عمتسمو لئاق نيب الإ لوقلا حصي ال
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 وأ هناسل كرحي مل نإو ملكتم هسفن عم ملكتملاو «ةراشإب ئموي مل وأ ةرابعب ظفلي

 موهفم هل نابي الو رس هل يلجني الو لوق هل حصي الف لئاقلا امأ .تاوصأ ثدحي

 نيبناج اذ لئاقلا سنج نم نوكي نأ بجي بطاخملاو ,عمتسم بطاخمب الإ

 : نيقرافم

 ريبعتلل يتوسانو «ليصحتلل يتوهال .يتوسان رخآو يتوهال بناج

 ركفلا قامعأ ىلإ اهلاصيإو ةيحورلا يناعملا شاقتنإ ةرورضل يتوهال ....
 تابيكرتلا اهءاطعإو «تايمسملا انهتو «تارابعلا اهمظنو «بلقلا راوغأو

 ملاع نمو ؛لوقلا رهاظ ىلإ ركفلا نطاب نم يناعملا جارخإل يتوسان...
 ثادحإب ةحونمملا تايمسملا ديسجتلو «سيساحألا ملاع ىلإ راكفألاو يناعملا

 .ضرغلاب ءافيإلاو «ةدافإلا دصق رايغألا ناذآ ىلإ ءاوهلا ربع اهلقنو تاوصألا

 ناسنإ .تاملكلاو لاوقألا لدابتب تارواحمب مايقلا ناعيطتست ال ناتدماه ناتئج

 ال اهنيب اميف ةيتوهال حاورأ .ةيتوسان ةثج رواحي نأ عيطتسي ال هتوسانو هتوهالب

 ةيفيكب لب «ناذآلاو هاوفألا ربع الو ؛تاملكلاو لاوقألا قيرط نع رواحت ميقت

 .ةرياغم ةقيرطبو ةفلاخم

 يف هتفاطل نمكت .رخآ هجوب فيثك ءهجوب فيطل ناسنإلا لوق نأ ملعإ
 درجمب ءاوهلا وأ ريثألا يف هرثأ ءاحمإ يفو «ةلوقعملا هتارابعو «ةيناحورلا هيناعم

 اهأيه يتلا تاودألاو تالآلا يف هتفاثك نمكتو .هاوفألا نم تارابعلا جورخ

 .هاوفأو نسلأو رجانح نم ناديألل ىلاعت قحلا

 ءاوهلا يف تاجوم كرحي هنإف «لاوقأ ثادحإل هتالآ لمعتسا اذإ ناسنإلاو

 تاجوم .رجح نم ةعطق هيلع عقت امدنع نكاسلا ءاملا يف دجوت يتلا لثم اهلثم

 ال ةيرشبلا نذألاو .اهتابذبذ توافت يفو اهلوط يف الإ اهضعب نع فلتخت ال

 هذهب سحت نأ عيطتست ال امك «جاومأك جاومألا هذه عم لماعتت نأ عيطتست

 لكب رثأتت نذألا يف ةيبصعلا ايالخلا نأ ثدحي ام ةعيبط لب ؛تابذبذك تابذبذلا

 غامدلا يف عمسلا زكارم ىلإ اهلقنتو «ةفلتخم ةقيرطب تابذبذلا هذه نم عون
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 لكش يف ناسنإلا ىدل ةفولأم ةيحالطصا ةغلب يبصعلا رثأتلا اذه مجرتتل

 تاجوم يه لب «تاوصأ اهتقيقح يف تسيل ةيعمسلا تارثؤملا هذهو . تاوصأ

 هيلع درت يتلا ةفلتخملا تاجوملا تابذبذو لاوطأ مجرتي خملاو «تازازتهاو

 تاروصت نع ةرابع يه يتلا تافيرعتلا اهيلع قلطيو ناسنإلا ىدل ةفولأم ةرفشب
 . تاحالطصاو

 يف حبست ىلوألا اهتلاح ىلع ىقبت اهتابذبذبو اهلاوطأب تاجوملا هذهو
 ىتح ؛ملعلاو .ىرخأ ةرم اهعامسو اهترفش لحو اهطاقتلإ نكمملا نمو «ريثألا

 حضوأ ةرابعب ؛اهتلاح ىلإ تاوصألا كلت ةداعإ نم نكمتي مل ءاذه سانلا موي
 يف ةحباس لازت ال اهنأ عم ىرخأ ةرم تاجوملا هذه طبض ىلع رداق ريغ لازام

 ةيناكمإ ةيملعلا تاملسملا نم ىقبتو .هاوفألاو رجانحلا اهترداغم ذنم ءاوهلا

 عايذملا طقتلي امك .مدقلا ذنم ريثألا يف ةحباسلا تاوصألا طقتلت ةلآ داجيإ
 نم ءاديقعت رثكألا ةلأسملا نأ الإ .لاسرإلا تاطحم نم ةعاذملا تاوصألا
 نيب زييمتلا يف لب «ةميدقلا تاوصألا طاقتلا درجم يف نمكت ال «ةيملعلا ةيوازلا
 ناسنإلل ىنستي ىتح ةلخادتملا تاجوملا نم لئاهلا ددعلاو ةريثكلا تاوصألا

 لح مت دقل .ةموسرم تارابعبو ةموهفم ةقيرطب ةدح ىلع لك تاوصألا عامس
 فالآ نأ ثيح «تاعاذإلا ىف هعامس ىلع اندوعت ام وهو ةلأسملا نم طيسب ءزج
 .ةمئاف ةعرسب ءاضفلا ربع جماربلا هذه عيمج رمتو ءاهجمارب عيذت تاعاذإلا

 ثبت ةعاذإ لك نأل « عايذملا حتف دنع تاوصألا نم الئاه اطيلخ عمسي ال ءرملاو

 تاجوم : ىرخألا تاعاذإلا اهعم كرتشت ال ةددحم تاجوم ربع اهجمارب

 ءاضفلا يف تاجوملا لخادت مغرو «ةقيرطلا هذهب .ةطسوتم وأ ةريصق «ةليوط

 .ةددحملا تاجوملا الإ طقتلي ال عايذملا نإف

 ءاهثيدحو اهميدق تاوصألا نيب قرفت ةلآ عارتخا ىلإ ناسنإلا لصوتي مل

 ىلع ارهاظ ةجحلا تميقألو «نيقباسلا لاوقأ نوقحاللا عمسل كلذ هل ىنست ولو

 .نيقداصلل ارهاظ باوثلا ناكلو نيفلاخملا

 5ا/



 ةيناكمإ يطعي «رييغت نود ةحباس ريثألا يف ةيمالكلا تاجوملا ءاقب نإ

 هلاوقأ سفنل ناسنإ لك عامس يف ةبارغ ال ةمث نمو ءاهب ظفلتملا لاوقألا عامس

 يفني ال كلذ نإ .2"'” يهلإلا لدعلا ةماقإل ءديهشو قئاس اهعم سفن لك يتأت موي
 نيودتل ريبخلا ميلعلا لبق نم نيرخسملا ؛مالسلا مهيلع نيبتاكلا ماركلا دوجو

 َظِنلي ام :ناسنإلا نع «ىلاعتو هناحبس لوقي ثيح «ناسنإلا نع ردصي ام لك
 امبو هب ظفلت امب لئاق لك ديقي لجو زع هللاف . "”4() ٌديِتَع بقر ِهَْدل الإ لَك نم
 مهيلع ماركلا ةبتكلاف «هلهمأ نإو هلمهأ ىلاعت قحلا نأ لئاق ليختي الف ءهنم عمس

 .لاوقألا نوصحي مالسلا

 نأ كلذ ؛لاعفألا ىلع كلذك هميمعت نكمي لاوقألا نأش يف ليق ام
 يف ةدوجوم ؛مالظلا يف وأ رونلا يف ةرشابملا ءاوس .؛ناسنإلا لامعأ عيمج

 روصلا كلت عيمجت ةظحل يأ يف نكمملا نمو «مالفألاك روص لكش يف ءاضفلا

 وأ ةدماجلا تانكسلاو تاكرحلا لك نإ . رشبلا لامعأ ةعيبط ىلع فرعتلل

 يأ يف ةمئاد ةفصب ةرارح ردصت «ةملظلا يف وأ رونلا يف ةثدحملا .«ةكرحتملا

 سكعت امك امامت داعبألاو لاكشألا سكعت ةرارح . تناك لاح يأ ىلعو ناكم

 نينس ذنم ناسنإلا لصوت دقو .ناسللا اهكرحي يتلا ةيئاوهلا تاجوملا تاوصأ

 تاجوملا ريوصتل ءءارمحلا تحت ام ةعشأ لمعتست «ةقيقد ةلآ عارتخا ىلإ

 ربع ةلماك ةيفارغوتوف اروص ءاطعإ ىلإ لصوت يأ ؛ماسجألل ةرداغملا ةيرارحلا
 نكميو .ةيرارحلا تاجوملا كلت هنع ردصت امنيح مسج يأل ناكملاو نامزلا

 لامعأل ءدودحمو تقؤم «قثوم ليجست ىلع «ةلآلا كلت ةطساوب .ءلوصحلا

 تلازام «نآلا ىتح اهريوطتو اهعارتخا مت يتلا تالآلا كلت نأ اَّلِإ .ناسنإلا
 يف ةحباسلا ةيرارحلا تاجوملا ريوصت عيطتست ال اهنأ ثيح «ةيلعافلا ةدودحم

 ةيرارحلا تاجوملا امأ ؛ثدحلا عوقو نم ةليلق تاعاس لالخ الإ ءاضفلا

 .ناخ مالسإلا رفظ ةمجرت «ناخ نيدلا ديحول « "ىدحتي مالسإلا' : اضيأ عجار .ةركفلا هذه لوح )١(

 . 8: قا(
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 . يرارحلا اهاوتسم فعضل اهريوصت نع ةزجاع تالآلا نإف «ةميدقلا

 عَّلَطُم لامعألاو «ةروطسم ةّئودُم لاوقألاو «ةدودعم سافنألا تناك اذإ

 بقاريو بساحت نأ لبق هسفن ناسنإلا بساحي نأ ردجألاف ء«ةفوشكم اهيلع

 هماقم ناك نمو «ةبقارملا هماقم ناك ةياردو ملع اذ ناك نمف .هلامعأو هلاوقأ

 . ةبساحملا هلاح ناك ةبقارملا

 لاوقألاعامس ةيناكمإك لاعفألاةدهاشم ةيناكمإ نإ

 ناّيدلا مامأ فوقولا ةقيقح ىلع ناهربلاو ليلدلاةباشمب

 ناجلااذكو سنإلاةبساحمل نازيملاه يف عضوي موي يف

 ناطلسلا نم صاصقو لدع وأ نامحرلانمةًئِموةمحرامإف

 ناحيرلاو حورلاو ميعنلا ثيح نانجلا ىلإلوخدو نامأاًمِإ
 نآلا ميمحلاو ميحجلا ثثيح نارينلا يف هوجولا ىلع بكلا وأ

 نم كلاوقأ نإف «كلاعفأ يعارت امك كلاوقأ يعارت نأ زيزعلا اهيأ كيلع

 ةديقعلا نيب ةدحو دسجتل كلاوقأ عم مجسنت نأ كلاعفأ ىلعو .«كلاعفأ ةلمج

 : هناحبس لوقي «ىلاعت قحلا نم توقمم لعفلا نود لوقلاف ؛كولسلاو رّوصتلاو

 ام اوُوُمَت نأ هنأ دنع اَنْفَم ٌرْبَكِح مي َنوُنَمْنَت ال ام توُلوَُت مل اوما دا ايي
 «قافنلا بورض نم برض لوقلا سكع لعفلاو . © تروُلَمُفَت ال
 .رانلا نم لفسألا كردلا يف نوقفانملاو

 ةبيطلا ةملكلا نإف «بيطلا الإ كلاوقأ نم ريختت ال نأ اضيأ كيلعو

 ُهَبِقْط ُهَمِك التم ُهَنأ بْرَص َتْنِك َرَي ْمْلال: ىلاعت قحلا اهنأش يف لوقي
 ندب نيم ّلُك اَهَلُكأ ٍقْؤُت ©) دمستلا ىف اَهْعَدَو تبت اهلضأ ِةَبِِط َوَرَجتْك

 )١( فصلا : "2" .
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 ةثيبخلا ةملكلاو ؛ 74م َنْرَكَتَتب ْهَلَمل سائل لَنا ُهَنَآ بري هِيَ
 قرف ني نبأ َِنح َوَرَجَتُك كبح لك ُلّثَمَول: هناحبس اهنأش يف لوقي
 . 59 ِراَرَق ني اَهَل ام ِضَرَأْل

 ءاقح الإ لوقي الو حزمي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا ناك

 غلبت نأ نظي ام هللا طخس نم ةملكب ملكتي لجرلا نإ ' : هانعم ام ربخلا يف درو

 نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإو ءافيرخ نيعبس رانلا يف اهب يوهيف تغلب ام
 . ' نييلع يف اهب عفريف تغلب ام غلبت نأ نظي ام هللا ناوضر

 ملسأ تمصلا نإف الإو «لاوقألا نم ىلاعت هللا يضري امب الإ ظفلتت ال

 لهو" :هلوق مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع دجمألا لوسرلا نع رثأ ءعفنأو ىدجأو

 ناك نم ' : هانعم ام كلذكو ٠ ' مهتنسلأ داصح الإ مهرخانم ىلع سانلا بكي

 . " تمصيل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 ةضور' بحاص اهاصحأ دق ؛تاكلهملا اهب ليلعلا يدرت تافآ ناسلل

 نع فشك © ةفآ نورشع ؛هيلع ىلاعت هللا ناوضر " نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا

 «باطخلا نسح ىلإ يدهي هنإف باتكلاب كيلعف ءاهمومس نم رذحو ءاهروتسم

 . باوصلا قيرط كب كلسيو
 «ةنتفلل ةاعدم كلاوقأ نوكت ال نأبو سانلا ىلع فسعتت ال نأب دهتجا

 مهتايوتسمو ؛ةيناميإلا مهتاجردو بسانتي امب الإ مهثدحت ال نأب كلذو
 .«ةلمحو ةيعوأ لاقم لكلو .؛لاقم ماقم لكل هنإف «ةيلقعلا مهتاقاطو «ةيدئاقعلا

 ؛ةيعوأ " : مالسلا هلآو هيلع بلاط يبأ نبا يلع مامإلا لوقي امك بولقلاو

 ملعتمو «ينابر ملاعف " : مالسلا هيلع لوقي امك ثالث سانلاو ." اهاعوأ اهريخف

 )١( :ميهاربإ 1514 5360 .
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 يف) رشع نماثلا بابلا ءهنع هللا يضر «يلازغلا دماح يبأل 'نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور" (")

 . (ةفآ نورشع يهو ناسللا تافآ ىنعم نايب
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 يف درو ؛''" حير لك عم نوليمي قعان لك عابتأ عاعر جمهو «ةاجن ليبس ىلع

 . ' مهضعب ىلع ةنتف ناك هنومهفي ال ثيدحب

 لوقلا ةباغ

 نأو «ةمالعلا ةكاردلا «ةلقاعلا ةقطانلا هسفن وه ناسنإلا رهوج نأ ملعا
 ةايحلا رارسأ نم رس نأو «ةوقلاب سفنلا يف ةنماك تالوقعملا روص عيمج

 .لعفلا ةرئاد ىلإ ةوقلا ةقتوب نم روصلا كلت جارخإب سفنلا ةيكزت وه ةيويندلا
 نع ولعتو «تايلفسلا نع عفرتتو .ءتاسوسحملا نع ومستف «لعفلاب القع ريصتل
 . تاينامسجلا نع ىقرتو ؛تاوهشلا

 قلعت ال لابقإ قلعت «ةيبارتلا نادبألاب اهقلعت لبق ةقطانلا ةيرشبلا سوفنلاو

 ةيئامسأ تايلجتو ةينابر ةيعمجب معنت «ةينارون ةرضح يف تناك ؛لاصتاو لولح
 ؛لمجملا ملعلا ثيح ؛ةعشم ةفيطل ةيفاص قالطإلا ةرضح يف تناك ....

 ىلإ عمجلا ةرضح نم اليصفت اهطوبه ناك مث .ماتلا نيقيلاو «لماكلا ناميإلاو

 يف «نيهملا ءاملاو محرلا تاملظ ىلإ نيقيلا راونأ نم . ... قرفلا ةرضح
 ىلإ اهلوزنب . فيلكتلا لحمو ءالتبالا راد ايندلا ىلإ . . . . نيطلاو محللا لكيه

 ىلع برضت ةيرشبلا زيح يف اهراصحنابو «ةينادسجلا ليبارس اهلبرستبو ءايندلا
 «ةبغرلا اهذخأتو لاش اهناجتو «ساوحلا اهملتست . بجحلا سفنلا

 دعب نم ملعت ال يك بجحلا اهيلع مكارتت .ايندلا اهنجستو ؛ةوهشلا اهعرصتو
 يناعمل ةلباق ريغ «ةيفينح ةيرطف سفنلا نوكت ايندلاب اهلاصتا ةيادب يف .ائيش ملع
 تايلوألا مولع موسرل ةدقاف ,تاسوسحملا كاردإ ىلع ةرداق ريغ ؛تالوقعملا

 اهبهايغ يف زوكرم ءاهتاذب ةلماك اهتقيقح يفو اهرهوج يف يهف كلذ عمو ....

 ةسسؤم ءرالا 7” ص ىءلىووؤ/ل " ةغالبلا جهن . و يعخنلا دايز نب ليمكل مالسلا هيلع همالك عجار )١(

 . توريب -رشنلاو ةعابطلل فراعملا

 نا



 اهلخاد يف عومجم ؛«ةينيقيلا مولعلا اهقامعأ يف لومجم ؛ةلوقعملا يناعملا

 ىلع اهدعاسي نم الإ ءاهجراخ نم ءيش ىلإ جاتحت ال ثيحب «ةيرطفلا دئاقعلا
 نم صلختلا ىلعو «ةلوبسملا رئاتسلا عفر ىلعو «ةلودسملا بجحلا ةلازإ

 .ةعوضوملا زجاوحلا

 .«ملعتلاب بجحلا عفر ىلع تمزعو «ةدافتسالا تدارأ اذإ سفنلاو

 ملعتلل ةديفملا سفنلا ىلع تلبقأ اذإ ةديفتسملا سفنلاو . ةديفتسم اسفن تراص

 نأ امك ؛اهجراخ نم عامتسالاب الإ كلذ اهل رسيتي ال «نادبألا راصح يف امهو

 أيه كلذل .لاوقألا ءاقلإب الإ اهملع تانونكم ةضافإ عيطتست ال ةديفملا سفنلا

 سفنلا نكمتت يك «نادبألل رجانحلاو ناذآلاو نسلألاو عمسلا هؤانث لج يرابلا

 ؛ةروتسملا فراعملا راهظإو «ةزوكرملا يناعملا جارخإ نم ةديفملا ةملاعلا

 ناذآب ةديفتسملا سفنلا اهطقتلتف ؛تايمسمو ظافلأو «تارابعو نايبب اهغيلبتو

 . بوغرملا لصحيلو ةعفنملا ثدحتل .بولقلاو نادبألا

 ال يك «ىلاعت قحلا ةنس «ديفتسملا نم عمسلاو ءديفملا نم لوقلاف

 اهبالط نع ةيادهلا بجتحت الو ءسوفنلا لوصأ نع مولعلا داوم عطقنت
 ؛ةباتكلاب وأ لوقلاب امإ : نيقيرط دحأب سفنلا ةضافإ نوكت .اهيلإ نيعاسلاو
 ةدافتسالا امأ .ةءارقلاب وأ عمسلاب امإ : نيقيرط دحأب فراعملا ليصحت نوكيو

 كل ٌلَمَجَو كان َىِذْلا وُه لق# : لئاقلا ناحبسف ءداؤفلا قيرط نع الإ نوكت الف
 ١ هه ع -- -_ّ 6-2 2 ام و ءور رم ص ع جور رم حا 7

 .'' "469 َتورْكَنَم ام اليف ةديقألاو َرَصلاَو مْ

 عمسلا

 رصبلاوملعلانعمدقم عمسلا نإ

 )١( كلملا : "5 .

 ىف



 رظن اذ تنك نإعمسو لوق ريغ ةمئام

 رثأ دوجوللراص كلذب انم عمسلاو هنم لوقلا

 ربخلا يف درو ام كاذ دوجولا لصأ 'نك"'

 رمتئاو لثتماف نكممب لكل يرابلا اهعمسأ

 روصلا يف ليثمتلا نع مدقم قئالخلا عمس

 رظتنملا لصفلا موي دعب ام ىلإ اهمزالمو

 رذح ىلع هنم نكف دجول دلوم ريغ عمس لك
 ربعو ةفرعم الب لوق الو دجو ريغب عمس ال

 مسا ميركلا نآرقلا يف درو دقف ءرصبلاو ملعلا نع ةمدقتم ةبترم عمسلا
 عمسلا نوكي ةرم لك يفو ءاعضوم ”7 يف " ميلعلا " مساب نرتقم * عيمسلا'

 ٌميِلَمْلا ٌميِمَنسلَأ َوُهَو ٍراَمْلاَو ليلا ىف َنكَس ام ٌمِلَول : ىلاعت هلوقك ءملعلا ىلع مدقتم
 ةرم لك يفو «ةرم ١١ يف ريصبلاب انرتقم ' عيمسلا ' مسا درو امك . . ©

 يف لِيَ جلوي هنأ كأي كللذ» : ىلاعت هلوقك ٠ ءرصبلا نع مدقتم عمسلا نوكي

 . 74 ٌدرِصَب ٌميمس هلأ لَو ِلَبلا يف راسنا ٌحِلوُبَو راهن
 ل ل يي نأ ملعا

 كلذبو «تانكمملا نايعأ نم عمسلاو هؤانث لج هنم لوقلاف ." نك ' ةيهلإلا

 ينوكلا عامسلاو يهلإلا لوقلا ريغو «عمسو لوق الإ ةمث ام .دوجولا ناك دوجلا

 .نيلصفنم ريغ ناطبترم عمسلاو لوقلاف ؛ءيش نكي مل

 ةملكلا ءاقلإ دنع دوجولاب افصتم عماسلا نوكي نأ ةرورضلاب سيل
 نوكيف "٠ نك ' هتملك همدع لاح يف مودعملا عمسي هؤانث لج يرابلاف ؛ةيهلإلا

 . ماعنألا )1(

 31 : جحلا )20

 فر



 .دوجولاب ينابرلا رمألا كلذو ةملكلا كلت يتوبثلا هعمسب قلعتت امدنع مودعملا

 بتارم لوأ يهلإلا عامسلاف ءدوجولا يف ةزيممو ةفيرش ةبترم عمسلل

 .دوجوم لكل يرابلا نع ردصي ام رخآ كلذك وهو ءدوجولا

 ثيح ." نك " سدقألا هلوق نع دوجولا روهظ كلذف ةيادبلا يف امأ
 امو اهنايعأ يف ترهظو «تلثتماف اهمدع يف تانكمملل هتملك هناحبس عمسأ

 ةفوصوم اهراقتفابو «ةيسنم اهلاحلو ةيفخم اهمدع يف تناك امدعب «ترتتسا
 يف امأ .يهلإلا عامسلا ةبترم يه اهئراب نم هتلان ءيش لوأف .ةتوعنم اهزجعبو

 بسح لك «ءديعسلاو مهنم يقشلا هدابع لكل هباطخ ىلاعت هعامسإف ماتخلا

 نم مهلينو منهج مهلاخدإ دعب «ميحجلا باحصأ ءايقشألا قح يفف .هقاقحتسا

 . 'نوملكت الو اهيف اوؤسخإ ' : ميظعلا ناطلسلا نم باطخلا يتأي «ميمحلا

 «ناحيرلاو حورلا ثيح نانجلا مهلاخدإ دعب .ميعنلا لهأ ءادعسلا قح ىف امأ

 نم باطخلا يتأي «نايعلل يلجتلاو ةيؤرلاو ءنآ لك يف مئادلا ميركتلاو

 يردخلا ديعس وبأ ليلجلا يباحصلا ربخأ امك «نانحو مركو فطل هلك «نايدلا

 زع هللا نإ " :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا نأ هنع هللا يضر

 «كيدعسو انبر كيبل : نولوقيف ؛ةنجلا لهأ اي : ةنجلا لهأل لوقي لجو

 انبر اي ىضرن ال انل امو : نولوقيف ؟ متيضر له : لوقيف .كيدي يف ريخلاو
 كلذ نم لضفأ مكيطعأ الأ : لوقيف ؛كقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو

 الف يناوضر مكيلع لحأ : لوقيف ؟ كلذ نم لضفأ ءيش يأو : نولوقيف ؟

 ا هدعب مكيلع طخسأ

 ميعن ةمث امو «نوعماس هل مهو ماتلا ءاضرلاب ىلاعتو هناحبس مهربخأ

 عمسلا مزالو ءأدب امك عامسلاب هناحبس متخف .كلذ نم ىزجأ ءازج الو ىلعأ

 .ةيعاو نذأو ةملاع سفن هل تناك نمل ىبوطف . ماتخلا ىلإ ةيادبلا نم سفن لك

 5 ملسمل ةنجلاو «يراخبلل قاقرلا ()
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 ةيهلإلا رهاوجلل اهكاردإو ةينابرلا رردلل اههقفو «تاجرد نذألا يعو نأ كلذ

 اهفرع نذأ ىعوأ مالسلا هلآو هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا نذأو . تايوتسم
 ثيح ؛مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع دومحملا ماقملا بحاص نذأ دعب .دوجولا

 هللا لسع هللا لوس لاقي "4 يرو نأ قرط < راعف لوف لرت املا ذنأ كور
 .يلع لاق 6 ىلع اي كنذأ اهلعجي نأ لجو زع هللا تلأس 3 ملسو هلآو هيلع

 ةلر ىسنأ نأ يل ناك امو كلذ دعب ائيش تيسن ام 3 مالسلا هيلع

 ةقطانلا سفنلا هعمست ام نوكي ال ؛ينوكلا عامسلابو يهلإلا لوقلاب ايسأت

 عمسلا كلذ نوكي ال . ... ةديفملا ةملاعلا ةقطانلا سفنلا نم ةديفتسملا ةملعتملا

 نم لاقتنا يأ ءدوجو دجولا كلذ نعو دجو هنع دلوت اذإ الإ ةدئاف اذو ادومحم

 . ىقرأ يلمع يفرعم لاح ىلإ يفرعم يملع لاح

 فرع ام «هبلق ىلإ اقيرط دجولا فرعي مل نمف «عيمسب عماس لك سيل

 )١( ةقاحلا : ١5 .

 ) )1ص ء١ ج ةباحصلا ةفرعم يف ميعنوبأ كلذكو .(70,574) هريسفت يف ريرج نبا عجار 5١56 .
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 مد نك دا ياسا دع لاق»
 - موءوم م عدم د 7 بوز ع ع 0

 هركزلا تونؤيو نوقثي 00 امك 23 تلك

 :١617[ فارعألا] 722 نوم انِيِياَع شه نذل و

 اا





 ةيهلإلا ةباتكلا
 .هؤانث لج يرابلا لوق نع رهظ رثأ ةيهلإلا ةباتكلا نأ هللا كقفو ملعا

 نايعأ ىلإ يتومحرلا (ءافلا حتفب) هسفن ءاهتناو هعادبإو هداجيإ ىلاعت هلوق

 كلذ ردص اذإ .امركو هنم ةنم دوجولا ةعلخ اهسابلإو اهراهظإ دصق تانكمملا

 موتحملا ردقلا وحن رمألا ىضم اذإو ءالوق نوكي ىلاعت هرمأ نع عادبإلاو داجيإلا
 . ةباتك نوكي لحملا يف عدبملا رهظو «مولعملا رطسملا ريصملاو

 يأ ءيهو .لحملا يف هلوق روهظ هتباتكو ؛همالك راهظإ ىلاعت هلوقف
 مدقأ لوق نع رهظ ثداح رثأ : هناحبس يرابلا لوق نع رهظ رثأ ؛ةيهلإلا ةباتكلا
 . ةلم

 يرابلا لوق وه مدعلا نم جارخإلاو داجيإلاو عادبإلا ةهج نم اذإ نوكلا
 . ىلاعت هرمأ ةباتك وه لحملا ىلإ لوصولاو روهظلا ةهج نمو « هناحبس

 ريغ طوسبملا «روشنملا رهاظلا .ءروطسملا دوضنملا هللا باتك نوكلا

 ريغ اروطسم اباتك ناكف «هتردق دي ىلع ىلاعت هعنص طخب طخ .روتسملا

 احورو ءابلاقو ابلق ناسنإلا ةلكاش ىلع ءدوجولا قر يف اروشنم اروظنم ءاروتسم

 يف عمجو «ناسنإلا يف هعمج ام هناحبس يرابلا هيف قرف .الاثمو ةروصو
 نوكلاو ءريبكلا نوكلا يف قرفت امل عمجلا لحم ناسنإلاف .هيف هقرف ام ناسنإلا

 هبلقو همسجب (ناسنإلا) وهو .ريغصلا نوكلا «ناسنإلا يف عمج امل قيرفت لحم

0/ 



 ريبكلا نوكلل ام هل اريغص انوك ةيحورلاو ةيلقعلاو ةيسحلا هءاضعأ ةفاكو هلقعو

 «يلفسلا نوكلا يف امل لاثم هصخشو هبلاقف .ماجسناو قسانتو مظنو داعبأ نم

 ربع رمت قحلا ةفرعم تلعج .يولعلا نوكلا يف امل لاثم هبلقو هحورو هفاصوأو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا نع يور ثيح «.هسفنل ناسنإلا ةفرعم

 اطوسيم ارهاظ نوكلا هللا لعج امك . " هبر فرع دقف هسفن فرع نم * : هلوق

 ثيح «مهيلع ةجح نيدحاجللو ءاليلدو ايداهو انيعم نينمؤملل نوكيل اروظنم

 ال ّقَح َميِسفنَأ فو ِقاَفْلا ىف اَنيَيإَ مِهِيِرَْس# : ىلاعت لاق
 وا نانا يعي حراخلا راض امهالك وأ نيتأشنلا ىدحإب الإ نيبتي ال قحلاف

 نوكلا نيبف . لثامتو هباشت نم امهيف امل ؛سفنألا يهو ةيلخادلا ةأشنلاو «نوكلا

 ا يبو قفا رمل نأ اعل يوتا يف ةدحو ناسنإلاو

 . دحاو قلاخلا نأ ىلع لدت قلخلا يف ة ةدحو ناسنإلاو

 رثألا يف درو ثيح ىلاعت قحلا ةروص ىلع لماكلا ناسنإلا نأ اضيأ ملعا

 ناسنإلا ناك اذإ . " هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ' : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق

 ىلع اضيأ زراب نوكلا نإف (ريبكلا نوكلا) نوكلل اهبشو الاثم (ريغصلا نوكلا)

 ؛لامجلاو لامكلا عبنم ىلاعت قحلا ناك اذإو .هب املاع هنوك نم .ءنوكملا ةروص

 ناكمإلا يف سيلف «ىلاعت قحلا نع رداص عدبملا نوكلاو «لالجلاو ةردقلاو

 . ىلاعت قحلا نم لمكأ سيل ذإ ؛نوكلا اذه نم لمجأ الو لمكأ الو عدبأ

 ميكحلا عادبإ هنأل ناقتإلاو ماكحإلا يف ةياغ لب مكحم نوكلا يف ءيش لك

 ليمج ء«عادبإلاو لامجلا يف ةياغ لب ءليمج نوكلا يف ءيش لك . + ل اشبال

 ريخ نوكلا يفام لك .... ناقتإلاو ةمكحلا لامج وه يذلا لامكلا لامج

 لمكأ ناكمإلا يف ناك ولف .مودعملا مدعلا يف الإ نوكي ال رشلا نأل ضحم

 ؛هنوكمو هدجومو هعدبم نم لمجأو لمكأ كانه ناكل نوكلا اذه نم لمجأو

 )١( ما" : تلصف .



 وأ هللا الإ ليمج الو ءهّلَّمك نم وأ هللا الإ هتاذب لماك الو «هللا الإ عدبم ةمئ امو

 لمجأ الو لمكأ راهظإ ناكمإلا يف سيل . . . . هللا الإ دجوم الو ءهلْمَج نم

 :دهلك ذيع

 الإ انراق دي يرام نراك رج رات عيبا رك تر

 . هرشن قر يف ترِشُنو ءهظفح حول يف تظفخحو «هرادتقا ملق نيميو هتيهولأ

 هلك كلذ ىلع نوكلاف ؛هانتم نوكي نأ دب ال دوجولاو «ىدوجو رمأ ةباتكلاو

 . مكح دبألا يف الو 0 :دودحم ثداح هانتم عّدبُم

 "14 تولت امي ٌريَج مَن مَنِ ٍءَم ّلُك َنمنَأ َىِذَل هَل َمْنَصط ءلوق نع رثأ

 . ىلاعت هتباتكل ةلآ ال هنإف «هللا لوق يف ةلع ال امك

 الو «ينامرجلا يداملا ربحلاب الو «ينامسجلا ملقلاب ىلاعت هتباتك تسيل

 الو عاطقنا الو «ةيور الو قارغتسا اهقح يف زوجي ال .يندبلا حوللا ىلع

 ءاقلإ اهيناثو «عادبإلا اهلوأ :ةيساسأ بتارم ثالث ىلاعت هتباتكل لب «ةيفرظ
 ىلع هتمحر راهظإ اهثلاثو .هتصاخ بولق يف هتملك نايبو هتمكح فئاطل
 .نيقولُحَملا َنِم ِهيَلَع ْنَم ْنّْمِم ًءاش ْنَمو نيملسملاو نينمؤملا

 نم عدبأ ام هؤانث لج يرابلا عدبأ .ةيهلإلا ةباتكلا بتارم لوأ عادبإلا

 عدبأ .... ملعن مل نممو انملع نمم اهيف نمو ءاهيف امو «نيضرأو تاوامس

 الب ةدحاو ةعفدو ةرطف لب «ءيش لاثم ىلع الو ءيشب الو ءيش نم ال كلذ
 قلعت الب ؛لاونم ىلع الو لاثم مسر الب ؛ةدع الو ةدم الب ؛«ةيور الو قارغتسا

 ءايشألا بيترتب الو ءاهبيكرتو داوملا عمجب ال «ناهذألا يف ددرت الو لايخلا يف

 امن م انآ ست مف اَذِإَو ٍضْرَأْلاَو توما ٌميِدَبل : ىلاعت هلوق يف ءاج امك 0
 مل نكي نأ ٍضراْلاَو ٍتونَمَسلا ٌعيِدَبا#: كلذكو 9 نكي نك

 )١( لمنلا 2

 )( ةرقبلا : ١١7 .

 ١م



 7-20 مصرس رس لو الصرب هر

 .'' 4 © عي ِءْىَش لُكَب َوُهَو ووش لك َقلَسَو هجم مل نكت لَو

 هتفرعم نايبو هتمكح فئاطل ءاقلإ يف لثمتت ىلاعت هتباتك بتارم يناث

 ءايلوألاو «نيبجتنملا ءايصوألاو «نيلسرملاو ءايبنألا بولق يف هتملك يناعمو

 بولق يفو «يحولابف ءايبنألا بولق يف امأ .نينمؤملا هدابعو ءنيحلاصلا

 .ظفحلا عم ميهفتلاو حتفلابف ءايلوألا بولق يفو «ةمصعلا عم ماهلإلابف ءايصوألا

 نيحلاصلاو نينمؤملا نعو .ةيادهلاو ديدستلاو حرشلابف نينمؤملا بولق يفو

 7 جورب مُْهَدََيَأَو نمي ميول ىف بتكح كيلوأ» : ىلاعت لوقي

 يه .... ةطساو نود نوكت هدابع بولق يف ىلاعت هللا نم ةباتكلا

 .ءاشي نيأو ءءاشي ىتم ءءاشي فيك ءءاشي نم بلق يف ىلاعت هفذقي رون

 ال نافرعلا نونكمو يلجتلا راونأ برشأو ؛ناميإلا هيف هللا بتك يذلا بلقلاو

 ةمرحل اكاهتنا وأ ادوحج وأ اداحلإ ءاربكت وأ اربجت ةيصعم هنم ردصت نأ روصتي

 فعض وأ روتف وأ وهس وأ ةلفغ نع نوكت ةداع اهنإف ةيصعم تلصح نإو .هللا

 الو لدبي ال يذلا مربملا ءاضقلاو ذفانلا ردقلا مكحب نوكت .... تقؤم

 قراسلاو «ءنمؤم وهو ينزي ال ينازلا .ردق عم رذح يجني ال هنأ كلذ ؛لوحي

 دبعلا بلق يف بوتكملا ناميإلا .رثألا يف ءاج ام كلذ ءنمؤم وهو قرسي ال

 يردي ناك ام ناسنإلاو .دوجلا عبنمو هنملا نيع نم رداص هنأل ءادبأ ىحمي ال

 اهتباتكو ءنايدلا راونأ الول نآرقلا ام كردي الو ءنايبلا ام ملعي الو .ناميإلا ام

 اًعور َكَلِإ آنيحَرَأ َكِلّدَكَو# : مارق لاو واجلا ادارات امك اهندلا لوا تراث ىف

 ْنِم ُهلَسَ نم هب ىِدبَت اًروُن نلعب نكلو نيالا الو بتكْلا اَم ىرَدَ تك اَم انرمأ ْنْئ

 مَلَع () ْنَمعَيلأ» : كلذكو "46 ريق ” لم ّلِإ ئدَل َكَنِإَو ائِداَبِع

 )١( اال ماعنألا .

 ) )*9ةلداجملا : "

 عادل ع ىروشلا ةرفز 7

 م



 . "”«مو ناي ُهَمَلَع © ننال َقَح ( دارُشل
 راهظإو 00 ةبترملا

 تردلا كج اذإَوا : نيلئاقلا نسحأ لوقي ثيح نيعمجا سانلا ىلع ةمحرلا
 َلِيَع نم مّن ا ِهِيَفن لع بر 2 يع ُعَلَس ُملَس ٌلَقَف اَنَيِياَكِب َنوُنِمّؤي

 . 4 > يحي رفع , منَ َحَلَصَأَو ءودَمَب نم بات مش 0 اوس مُكَنِم

 «هتيانع نسحو همرك مامتو هتنم لامكب .هدوج ىلع ىلاعت قحلا بجوأ

 ةيضغ تقيم هتمحر نأ نبخاف ؛نينمؤملا مهنم ةصاخو نيعمجأ هدابع محري نأ

 ءاكأ ْنَم وب ٌبيِصَأ وادع لاقط: 0 ا و

 مه َنِذَلَأَو رَحَرلا تونؤنو َنوُفَنَي َنِدَلِل اخاف يَ ٌتَعِسَو تَمْحَرَو

 , 74 نييك

 كلذل «هيلع اقح تراصف ءهسفن ىلع ملاعلل هتمحر ىلاعت هللا بجوأ

 ةمث امف ؛ ' ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك ' : لاق ثيح ةبوتكم اهنأب هدابع نأمط
 ؛ىلاعت قحلا ةمحر هتلمش الإ مسر الو رثأ الو لاح الو نيع نم دوجولا يف

 .هروهظل ءاعوو هل الحم تناكو ء«هب تطاحأو

 ةمحرلا لامك هتاحفص نيب يذلا سوسحملا باتكلا سملت نأ تدرأ اذإ
 يف ىلاعت قحلا لاق امك هنإف ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلاب كيلعف

 .9©4 تيل همم اَّلِإ ككل آمو» : هنأش

 ل ل ا ا

 كلصي نأ تدرأ اذإو .*”4نييِمْلاَو ّىَلَلِي بتكْلا َلَرَأ أ ُهَّنأل : نايدلا هنأش

 )١( نامحرلا : 8-5١ .

 )١( ه8 : ماعنألا .

 فارعألا (؟) : ١65 .

 ) )5ءايبنألا : ٠

 ) )6ىروشلا : ١

 م



 لوسرلاب كيلعف «ناسحلا تاجردلا ىلإ ىقرتو «نافرعلا هب ملعتتو ؛نايبلا هنم

 «نازيملاو رايعملاو نامجرتلا هنإف ؛مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع «مانألا ريخ مركألا

 قرفي هتطساوي يذلا ساربنلا وه . "اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ ' : لئاقلا وهف

 ال هنإف «بابلا ىسنت الو «نانجلا يف رخآو ميحجلا يف قيرف «نيقيرف ىلإ سانلا
 .بابلا لبق نم الإ جورع الو لوبق الو ءجولو الو لوخد

 ناسنإلا دنع ةباتكلا

 ببسو ءاهليصحت ةرمثو «ةقطانلا سفنلا ةنيز لوقلا نأ تملع اذإ

 اهجرخم ناسنإلا دنع لاوقألا نأ اضيأ تفرع اذإو ؛اهتداعس ردصمو ءاهلامك

 ءاوهلا يف عيضت اهنأ ةجرد ىلإ ةفيطل (لاوقألا) يهو «ناذآلا اهامرمو ناسللا

 نع دلوتي ام ظفحل لاجم الف .هاوفألا نم تارابعلا جورخ درجمب اهراثآ يحمنتو

 الإ نافرعلاو مولعلا نم سفنلا ةدافتساو «ناهذألا ىلإ دري ام دييقتو .ماهفألا

 ررقتت ىتح سانلا نيب اهارجأو اهدجوأ ىلاعت قحلا نم ةمعن ةباتكلاو . ةباتكلاب

 .يشالتلاو عايضلا نم ظفحتو «مولعلا مدقتتو «ءسوفنلا ديفتستو «يناعملا

 لقتنتف «نيقباسلا نع نيرخأتملل ةريخذو «نيلوألا نم نيرخآلل ائرإ نوكتل
 .موق ىلإ موق نمو ءرصع ىلإ رصع نمو ءرصم ىلإ رصم نم مولعلاو فراعملا
 يف هللا ةياغ لصحتو ؛«ةيناسنإلا مدقتتو «ةيرشبلا روطتتو «سوفنلا لمكتستو

 . هقلخ يف هتنس يرجتو ءهضرأ

 «راتخملا لوسرلا ثح «راثدنالا نم فراعملل اظفحو «ةدئافلل اميمعت

 اميف لاق ثيح ةباتكلاب اهدييقتو مولعلا بلط ىلع ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . ' ةباتكلاب ملعلا اوديق ' : هانعم

 هللا ناوضر يلازغلا دماح وبأ " ةيلقعلا فراعملا ' بحاص نسحأ دقل

 ةباتكلاو .ةفيطل ةباتك لوقلا ' : لاقف ةباتكلاو لوقلل قرطت نيح ؛هيلع ىلاعت
 . عمسلا نع رصبلا بوني ملقلا ىلإ ناسللا نم لوقلا لقتنا اذإف .فيثك لوق
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 ' باطخلل ناسللاك ةباتكلل ملقلاو لوقملل عمسلاك بوتكملل رصبلاو

 «نييلع يف ةناكم اهل لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةباتكلا فرش نم

 امو َِيَملَو تت : هناحبس لاقف اهب مسقأو «نيبرقملا نيلاعلا هتكئالم نيب انأشو

 ىلص ؛هقلخ ةريخ ىلع ىلاعت قحلا نم نأ اضيأ اهفرش نمو .''”4() تورط
 .ملقلاو حوللا ملعب ءملسو هلآو هيلع هللا

 8 اضيأ ةباتكلل نإف «ةيفيقثتلا ةيميلعتلا ةيفرعملا اهماهم ىلإ ةفاضإ

 نيبو ءرشبلا فانصأ نيب طبري اهتطساوبف . . . . ةيراضح «ةيداصتقا «ةيعامتجا

 ءملاعلا ها قولا ل ول ءعمتجملا تاقبط

 : دوقعلا مربتو تاقفصلا نودت اهتطساوبو

 ىلعألا ملقلا

 هقوف امو ريطستلاو نيودتلا ملاعل ةيئاغلا ةلعلا لثمي ىلعألا ملقلا نأ ملعا

 الولو ءدوجو الو لصأ ةيهلإلا ةباتكلل ناك امل هالولف «ملاوعلا نم هتحت امو

 .رثأ الو نيع ريطستلاو نيودتلا ملاعل ناك امل ةيهلإلا ةباتكلا

 هرهاظ نمو «هاندأ ىلإ هاصقأ نم دوجولا يف ةيراس ةقيقح ىلعألا ملقلا

 هيف .اقيقحتو اقح ا ار وو حرا سارع ل ا

 بطقو دوجولا ىحر رادم وهف «قئاقحلا تثعبنا هتقيقح نمو «قئاقرلا تشقتنا

 قئاقح عمجمو «توكلملا رارسأ لحمو «توربجلا راونأ طبهم وه . . . . هكلف
 هتالعفنم ءيخزرب هماقم ؛ةديدع هفئاظو .توسانلا قئاقر عبنمو .توهاللا

 «تالعفنملا يهانت مدعو .فئاظولا يف ددعتلا اذه ثيح نم . . . . ةيهانتمال

 .ءامسألا تددعت

 ملقلا وهف : ممهلا باحصأ هرمأ يف هاتو «نطفلا لهأ هنأش يف راح

 )١( ملقلا : ١



 وهو «نيمألا حورلا وهو ؛«ةيدمحملا ةقيقحلا وهو ؛لوألا لقعلا وهو «ىلعألا

 . كلذ نم رثكأو كلذ لك وه . . . . لماكلا ناسنإلا

 هنود ام لك ىلع ةيفرعملاو ةيحورلا ةنميهلا وذ .ملاوعلا نم هتحت امو هقوف امو

 امو ناك ام ملع صاخ لجتب هيف تشقتنا .ةيحورلاو ةيسحلا تادوجوملا نم

 . ةمايقلا موي ىلإ نوكي

 .«تادوجوملل ةيئزجلا لوقعلا لك هنع تعرفت يذلا لوألا لقعلا وه

 5 راحيلاو تاننلاو ءرشبلاو باودلاو .«سومشلاو بكاوكلا لوقع

 قئاقحلا نم عومجمب نيع لك نع ةدرفنملا ةيدمحملا ةقيقحلا وه

 ءايبنألا عيمج يف ةيراسلا ةقيقحلا .اهاوس اهيلع علطي مل يتلا فراعملاو

 هيلع مدآ ناك يتلاو : ةريعملا نيدلا عئارش عيمجب مهايإ ةدمملاو .نيلسرملاو

 ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلاو «ةيداملا اهتايلجت لوأ هتيرشب يف مالسلا

 . ةيداملا اهتايلجت لضفأو لمكأ هتيرشب يف «مالسلاو

 حاورألا عيمج عرفتو ريبدتلاو فرصتلا ثيح نم نيمألا حورلا وه

 .هنع تادوجوملل ةيئزجلا

 ال يذلا ءهرمأب هل مئاقلاو هضرأ يف هللا ةجح ؛لماكلا ناسنإلا حور وه

 هالول يذلاو .هتانيبو هللا ججح لطبت ال يكل «نامز يأ يف ضرألا هنم ولخت

 .مامتو ةعجر قحلل رخدأ الو «نازيم لدعلل ميقأ الو ءماظن نوكلل ظفح امل

 ملاعو ةيهولألا ملاع نيب اخزرب هتاذ دح يف لثمي ىلعألا ملقلاو

 هبناج نم وهف .نطابو رهاظ : نينيابتم نيبناج نمضتي امك «ةيلكلا تالوقعملا

 ثيح .يهلإلا ملعلاب دحتيو لامكلاب مستي ةيهولألا ملاعب هب طبتري يذلاو نطابلا
 هبناج نم امأ .لامجإ يف ةلصفم قلخلا يف يهلإلا ملعلا بورض لك يطعأ

 صقنلا نم ردقب مستيف «هنم ةثعبنملا تالوقعملا ملاعب لصتي يذلاو رهاظلا
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 ادوجو ملاعلا اذه ةمق ىلع ناك نإو .هدجومو هعدبم ىلإ ةيدوبعلاو راقتفالاو

 طبترملا ريغتملا ملعلا وه بناجلا اذه هنمضتي يذلا ملعلا نأ كلذ .املعو

 ليدبتلا نع ظوفحملا حوللا يف هبتكيو هب ىلجتي يذلا ملعلا وهو «تادوجوملاب
 تايلجتلل ةددجتمو ةمئاد ةجاح ىف بناجلا اذه ىف ىلعألا ملقلاو . فيرحتلاو

 . ملعلا اذه ماودل ةرمتسملا ةيهلإلا

 ظوفحملا حوللا

 ثعبنم لوأو ىلعألا ملقلا تايلجت بتارم ىلوأ ظوفحملا حوللا نأ ملعا

 لك هنع تعرفت يذلا لوألا لقعلا ةهج نم لثمي ىلعألا ملقلا ناك اذإ
 هنع تعرفت يذلا نيمألا حورلا ىرخأ ةهج نمو «تادوجوملل ةيئزجلا لوقعلا

 يتلا ةيلكلا سفنلا لثمي ظوفحملا حوللا نإف «تادوجوملل ةيئزجلا حاورألا لك

 . سحلا ملاع يف روصلل ةربدملا ةيئزجلا سوفنلا لك اهنع تعرفت
 ظوفحملا حوللا نإف ءيهلإلا ملعلا لامجإ لحم ىلعألا ملقلا ناك اذإو

 مستا دق نطابلا هبناج نم ىلعألا ملقلا ناك اذإ . .. . ملعلا كلذ ليصفت لحم

 لامجإ يف لصفملا ملعلا كلذ شاقتناو يهلإلا ملعلاب هداحتا ثيح نم لامكلاب
 . ةمايقلا موي ىلإ نوكي ام ملعب مولعلا نم صتخي ظوفحملا حوللا نإف «هتقيقح

 ىلع هللا هارجأ «ىلاعت هللا ملع نم ةذبن " ظوفحملا حوللا يف شوقنملا ملعلا

 ملع هللو .ةيقلخلا تادوجوملا قئامح هتضتقا ام بسح ةيهلإلا ةمكحلا نوناق

 يف ةردقلا عارتخا طمن ىلع زرب ؛ةيقحلا قئاقحلا هيضتقت ام بسح وه كلذ ءارو
 . "7 هيلع ىلاعت هللا ناوضر يليجلا ميركلا دبع خيشلا ربعي امك " . . . .دوجولا

 نيبناجو ةيخزرب ةعيبط ظوفحملا حوللا ةقيقحل .ايلصأ اعابطنا هيف تادوجوملا

 )١( ص «؟ج «* لئاوألاو رخاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا ' عجار ٠١. ركفلا راد .
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 نئاك وه امو ناك امب يهلإلا ملعلا ثيح ىلعألا ملقلاب لصتم امهدحأ : نينيابتم

 ام انوكم هنع دتمي يذلا هلظ ةقيقحلا يف وه رخآلاو .ةمايقلا موي ىلإ نوكي امو

 .ةعيبطلا يهو تالوقعملا نم هيلي

 تابثإلاو وحملا
 ءاضق : نيلكش ىلع يهلإلا ءاضقلا نأ كاعريو قحلا كظفحي ملعا

 . مربم ءاضقو مكحم

 هلوق وهو «ليدبت الو هيف رييغت ال يذلا ءاضقلا وهف مكحملا ءاضقلا امأ

 مكي نأ آَمو َّىَدَل ُلوَقْلا ُلَدَبِب امال كلذكو 4”'2اَيوُدَقَم ادق هلأ رمأ َناكَو# : نلاج

 ؛ليدبتلاو رييغتلا هيف نكمي يذلا ء ءاضقلا وهف مربملا ءاضقلا انا 49 دقت

 .” < ©) بتجحلأ هك ثيَو كغم ام 72  أوحمي# : ىلاعت هلوق وهو

 قحلا هعفري دوجولا يف وأ توبثلا يف مكح دعب يهلإ خسن وه وحملاو

 . لجألا ءاهتنا ءايشألا يفو مكحلا ةدم ءاضقنا ماكحألا يف وه «هيغليو ىلاعت

 هجارعمو هءارسإ ةليل رهظ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلاو
 يرجت يهو مالقألا تاوصأ عمس .حاولألا يف مالقألا فيرص هيف عمس ىوتسمل

 مالقألا كلتو . هقلخ يف هيرجي امبو ماكحأ نم نوكلا يف ىلاعت قحلا هثدحي امب

 .ظوفحملا حوللا نود اهتبتر اهيف بتكت يتلا حاولألاو «ىلعألا ملقلا نود اهتبتر

 ريغتي الو لدبتي ال ظوفحملا حوللا يف ىلعألا ملقلا هبتك ام يدنع نأ كلذ

 . ليدبتلاو وحملا نم هظفحل الإ اظوفحم

 يهو .ظوفحملا حوللا نود احاولأو ىلعألا ملقلا نود امالقأ كانه نإ

 )١( بازحألا : 8” .

 .؟8: ق(؟)

 )©( دعرلا : 4
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 بتكي ال «ىلاعت هللا ىلع ميرك كلم وه بتاك ملق لك .تابثإلاو وحملا حاولأ

 نم هللا دنع نم هللا لسر مهيلإ هب يتأت ام ردق ىلع الإ تابثإلاو وحملا حاولأ يف
 كلم وحملاب لكوملاو .وحم وأ تابثإ نم «ىلعألا ملقلا وهو «ناويدلا سأر

 هيلميو ىلاعت قحلا هب رمأي ام بسح ىلع وحمي يذلا وه ىلاعت هللا ىلع ميرك
 وحملا حاولأ يف رطسو نود اممو ؛ماكحأ نم مالقألا كلت تطخ اممو .هيلع

 لسرلا ىلع ةيوامس بتكو فحص لكش يف ةيهلإلا عئارشلا تلزن تابثإلاو
 عئارشلا يف خسنلا مكح لخد اذهل .مهيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص ماركلا

 امك ؛ةمدقتملا عئارشلا نم اهتقبس ام خسنت ةرخأتملا ةعيرشلا تراصف «ةيهلإلا

 يف خسنلا لصاوتو . . . . ةيوسوملا ةعيرشلا ةيوسيعلا ةعيرشلا الثم تخسن

 ةعيرشلا روهظب ةيهلإلا ةعيرشلا تمتو ؛ينابرلا نيدلا لمتكا نأ ىلإ عئارشلا
 خسنلا باب تلفقف ءاهل ةقباسلا عئارشلا عيمج ىلع اهتنميهو ةينارقلا ةيدمحملا

 قحلا لوقي «ةدحاولا ةعيرشلا يف ماكحألا خسن لخد كلذك . عئارشلا يف

 لك لع هلأ نأ ملم لأ اهلي وأ آتي ٍريَمِع ِتأَد اَهِنُن وأ ٍةَياَ ّنِي ّمَنَت امال :ىلاعت

 20ج كي مدت
 داؤفلا يف ةغضم تادوجوملا ةدبزو تاقولخملا ةبابل نأ اضيأ ملعاو

 هنأل بلقلاب ناسنإلا بلق ىمس .ابلق ىمست تاوامسلاو نيضارألا نم عسوأ

 . نطابو رهاظ نيهجو بلقتملا بلقلا اذهلو ؛بلقتي

 ةرطف وه لب ءاليدبت الو اوحم لبقي ال ءوحملا نم ظوفحمف هنطاب امأ

 يف رومعملا هللا تيب هنطاب . . . . ةيقيقح ةعيبطو ءضحم تابثو «ةيلصأ
 وحم حولف هرهاظ امأو .نانملا تادراوو نايدلا راونأ طاقتلا لحمو ءناسنإلا

 .... مزعلاو مزهلا نيب . . . . دراولا رونو رطاخلا ةملظ نيب حجرأتي تابثإو

 .... ةمهلاو مهولا نيب

 )١( ةرقبلا : ١٠١5 .

 د



 ةريحلاو «ناسنإلا دنع رومألا يف ددرتلا زرب تابثإلاو وحملا ةقيقح نم
 نع بوجحم .اهب متهم هرطاوخل غصم ناسنإلا ماد امف «لاعفألاو لامعألا يف

 وحملا نيب رمتسم ددرتو مئاد حجرأت يف وهف «ةيهلإلا تافوشكلاو ةينابرلا راونألا
 داع ءايلو ناك نإ ظفحلاب وأ ءايصو وأ ايبن ناك نإ ةمصعلاب ديأ اذإف .تابثإلاو

 . وحم لك نع اظوفحم هبلق



 نألو «يبرع ينأل «ثالثل برعلا اويحأ

 ' يبرع ةنجلا لهأ مالك نألو ءيبرع نآرقلا
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 ةيناسنإلا ةفللاو ةيهلإلا ةغللا

 نوكت نأ ودعت ال «تناك ةغل يأ «ةغللا نأ كاعريو هللا كظفحي ملعا

 اذإو «تادوجوملا لصأو تانكمملا نايعأ ىلاعت قحلا تاملك تناك اذإ . صاخ

 عماجلا راطإلا ةيهلإلا ةغللا نإف «تاملكلا عومجمل عماجلا راطإلا ةغللا تلكش

 .دوجوم لكل يواحلا دوجولا ىوس ءيش ال يه . ... تادوجوملا عيمجل

 . قئاقحلا عيمجل سكاعلاو

 هللا تاملك يه تادوجوملاو «تادوجوملا ىه ىلاعت هللا تاملك

 سفنلا نع ءاوهلا ردصو فارما نع قررعتلا ترو ء«فورح نع تنوكت

 ةيهلإلا تاملكلا لصأو ؛ىلاعت قحلا تاملك ةيهلإلا ةغللا لصأف .(ءافلا حتفب)

 هسافنأ نأ امكف .ينامحرلا سفنلا ةيهلإلا فورحلا لصأو «ىلاعت قحلا فورح

 ىلاعت هتاملكف .ددم ىلإ جاتحت الو دح اهعسي الو ددع اهيصحي ال ىلاعت

 ىف امَنَأ وَلَو» :هناحبس قحلا لوقل اقادصم ىهانتت ال ةيهلإلا ةغللا يف ةعومجملا
 نإ هلأ تنمِك َتَدِقَت ام رخبأ ُةَعَِبَس .وِدْسب ْنِم ُمُدِمِب ٌرحبلاَو هلق َوَرَجَسم نم ٍضْياْل
 تكل اًداَدِه ُرَحلا ناك ول لق :العو لج هلوق كلذكو . 107 كح دع هل

 . "74 (©9) ادم ءولفيب انج وَلَ ِقَو تلك دعت نأ َلَه ُرا دل ِقَِ
 ءامسأب تمست مارك ةكئالمو ةرهاط حاورأ اهتقيقح يف ةيهلإلا فورحلاو

 يشاوح نم ناويد كلم لك ءاروو «ميرك كلمل زمار فرح لك .فورحلا هذه

 . اال: نامقل ()

 4 : فهكلا ()
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 فدهو لوكوم لمعو موربم دهعو مولعم ماقم نوع لكل .ناوعأو دونجو

 .هعدبم هب مظعي ريبكتو ديمحتو ليلهتو ديجمتو حيبست فرح لكل .موسرم

 ةيناسنإلا ةغللا فورح ام .هقرافت ال هتيناحورو ءهرهظمو هقلاخ هب سدقيو

 اهل لاكشأو روصو «ةيكئالم حاورأل داسجأ الإ ةيلايخلا وأ ةيمقرلا وأ ةيظفللا

 .دوجولا بتارم ظفحتو ةيهلإلا فورحلا لمعت ةيكزلا حاورألا هذهب .اطخو اظفل

 رصبللو عمسلل ةسوسحملا اهروصب الو اهتاوذب ال ةيهلإلا ءامسألا سرحتو

 . نهذلا يف ةشقتنملاو لايخلا يف ةروصتملاو

 ؛ةيبرعلا ةغللا فورح عم ةيهلإلا ءامسألا عم دوجولا بتارم ىزاوتت

 مث ىلعألا ملقلا وهو لوألا لقعلا ةبترم نم «ةيدوجو ةبترم نيرشعو ينامث

 بكاوكلا بتارمب ارورم رشبلا مث نجلا ةبترم ىلإ ظوفحملا حوللا وهو سفنلا
 ثعابلا مث عيدبلا نم امسا نيرشعو ىنامث يزاوت . . . . ناكرألاو تاوامسلاو

 فورح نم افرح نيرشعو ةينامث اهرودب يزاوت . . . . ىرخألا ءامسألا ةيقب ىلإ

 .فورحلا يقابب ارورم واولا مث ميملا ىلإ فلألا مث ءاهلا نم ةغللا

 .«تقولا سفن يف دوجولا بتارم نطابو ءامسألا نطاب ةيهلإلا فورحلا

 .فورحلا حاورألا هذه رهاظ دوجولا بتارمو ءامسألاو

 يهف ةبوتكملاو اهب ظفلتملا ةيناسنإلا ةغللاب ةيهلإلا ةغللا ةقالع نع امأ

 نأ كلذ .يتداهشلاب ىبيغلاو «يىنامسجلاب ىناحورلاو «نطابلاب رهاظلا ةقالع

 نايب الو روهظ ال هنأ امك ؛هيلإ دحوألا ليبسلاو هروتسمو نطابلا ءاطغ وه رهاظلا

 .رخآلل يرورض امهالك .رهاظلا لالخ نم الإ نطابلل

 اهروصو «حاورألا ةيهلإلا فورحلل داسجأ الإ اذإ ةيناسنإلا ةغللا تسيل

 ةيهلإلا ةغللا تناك اذإو .ةيهلإلا ةغلل ايدام ايسح ارهاظ الإ تسيل . . . . ةرهاظلا

 لكشت ةيناسنإلا ةغللا نإف ءهدوجولا بتارمل يحورلا نطابلا رخآ بناج نم لثمت
 : بتارملا هذهل ىسحلا رهاظلا كلذك
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 جارخإ يف هناحبس قحلا بانم ةباين هيلإ دوهعملا وه ةفيلخلا ناسنإلاو
 ني دَحَأ ْنِإَو# : ىلاعت هلوق تعمس امأ ؛ ظفلتلاب كلذو سحلا ملاع ىلإ تاملكلا

 ىلاعتو هناحبس قحلا ىمس .24 نأ ملك ْمَمْسي ٌّقَح هرب َكَراَجَتْسأ َنِكِرْتمْل
 نع بوني يذلا بئانلا ةفيلخلا ماقم يف ئراقلا نأل هللا مالك نآرقلل ئراقلا ةءارق

 ناسنإلا ةباين نم مغرلابو . ظوفلملا اهلكش يف هتاملك راهظإ يف ىلاعت قحلا
 نع هل ىنغ ال هنأ الإ ظوفلملا اهلكش ىف ىلاعت هللا تاملك راهظإل هفالختساو

 كف وردملا دفعنا اق الجر قال اال همكم هنناقلا ينور ةييح هنا دويل

 .ينامحرلا سفنلا نم وأ «ىلاعت قحلا نم تاملكلاو

 نم ةيهلإ ةملك وأ ةيفرح ةلمج كلذ لباقم يفو هتاذ دح يف ناسنإلاو

 ةمللك هناا 0 نرعصو ةيقوجوت ل قال ةيولإ هلك نق يدرج ىلادق هنالك
 . ىلاعت قحلا تاملك كاردإو مهف ىلع ءاهتيعماج مكحب .ةرداق ةملك .ةعماج

 مهفلا باحصأ اهتطساوب عيطتسي يتلا يه كاردإلا ىلعو مهفلا ىلع ةردقلا هذهو

 يف ةغللا نطاب ىلإ ذافنلاو ةيحالطصإلا ةيفرعلا ةغللا راطإ زواجت مهدحو هللا نع
 .يفرعملا يدوجولا يهلإلا اهبناج

 ةغللا يف لولدملاو لادلا نيب وأ يناعملاو ظافلألا نيب ةقالعلا نإ

 ةلالد تناك اذإو .ةيعضو ةيقافتا رع ةقالع «ةبوتكملا وأ اهب ظفلتملا ةيناسنإلا

 ةينابرلا اهتاملكب ةيهلإلا ةغللا ةلالد نإف «ةيقافتا ةيعضو ةيفرع ةلالد ةيناسنإلا ةغللا

 اهنايعأ ىلإ ةدنتسم لب قافتالا ىلع الو عضولا ىلع الو فرعلا ىلع ةمئاق ريغ

 .ىلاعتو هناحبس حلا ملع يف مدقلا ذنم ةرقتسملا ةتباثلا

 نع جتان سيل لوقلا ءاقلإ درجمب ناسنإلا ةرارق يف ىنعملا ثادحإ نإ
 يف ةملكلا ةيناحورل يلخاد لعافتو ينطاب ريثأت نع لب «ةملكلل يعضولا فيلأتلا

 )١( :ةبوتلا 5" .
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 ةصوصخملا ةروصلل ةجيتن كلذ ناك ام . . . . ةيحضتو قفرو ةفأرو ةبحمو

 ريثأتلا جئاتن نم ةجيتن لب «ميملاو فلألا يفرحل يعضولا نارتقالل الو ةملكلل

 تطعأ اهنايعأب ةملكلاف .ناسنإلا ةيناحور يف ةملكلا هذه فرحأل يناحورلا

 .ةصوصخملا ةعوضوملا اهتروصب ال «لدبتت ال يتلا رعاشملاو ساسحإلاو ملعلا

 اهيلع يوطنت نأ نكمملا نم يتلا تاملكلا عيمجل تاريثأتلا كلذ ىلع سقو

 . ةيناسنإلا ةغللا

 حاورأل داسجأ ةيلايخلاو ةيمقرلاو ةيظفللا ةيناسنإلا ةغللا فورح تناك اذإ
 ءامسأللو دوجولا بتارمل ةظفاحلا ةيهلإلا ةغللا فورح يه ةرهطم ةيكئالم

 ةعضو نيب ضراعتلا يفتني نأ يهيدبلا نمف كلذك كلذ ناك اذإ . ... ةيهلإلا

 ."'' ةيهلإلا ةغللا يف لولدملاو لادلا نيب ةقالعلا ةيتاذو ةيناسنإلا ةغللا يف ةلالدلا

 ةيهلإلا ةغللاب ةيناسنإلا ةغللا ةقالع يف نطابلاو رهاظلا ةيئانث تناك املو

 عضولا ىلع ةيناسنإلا ةغللا يف ةلالدلا مايق نإف .«يدوجو ضراعت ىلع ةمئاق ريغ

 .رهاظلل نطابلا بناجلا

 ةرمث ىوس نوكي نأ نكمي ال نطابلاو رهاظلا نيب يمهولا ضراعتلا اذه

 يف هللا ةجح ىوس ايئاهن هليزي نلو «ساسألاب يفرعم ضراعت تارمث نم

 ةداعإلو «لزنملا ليوأتلو روتسملا راهظإل رخدملا هرمأب مئاقلا ءهضرأ

 ةيقيقحلا تالالدلا مهف ىلع رداقلا .... بوضغملا عاجرولو بولسملا

 . ةيفرعملاو ةيدوجولا . . . . ةفلتخملا اهتايوتسم ىلع ةيهلإلا تاملكلل

 . ةصاخ ةينارقلا ةيصنلاو «ةماع ةيوغللاو

 تاماتلا هتاملك ىلع يوتحملا ءورقملا ىلاعت قحلا باتك ميركلا نآرقلاو

 ,ديز وبأ دماح رصن ."' يبرع نب نيدلا يحم دنع نآرقلا ليوأت يف ةسارد . ليوأتلا ةفسلف * عجار )١(

 .يبرعلا يفاقثلا زكرملا
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 عماج نوك هرودب ناسنإلا ناك اذإ .دوجوم لكل ةزمارلاو دوجولا لكب ةطيحملا
 اضيأ يزاوت ميركلا نآرقلا تاملك نإف ءدوجولا قئاقح لك هيف تعمتجا ريغص

 قحلا نيب عماج خزرب هرودب ناسنإلا ناك اذإو .هقئاقح ىلإ زمرتو ناسنإلا

 نيب خزرب لثملاب نآرقلا نإف ؛دوجولا رهاظو دوجولا بجاو نيب وأ ءقلخلاو
 سفن يف ناسنإلل زاومو دوجولل زاوم نذإ ميركلا نآرقلاف .ناسنإلاو قحلا

 زيمم نطاب بناج : نيهجو ىلع لمتشم ناسنإلاكو دوجولاك وهو «تقولا
 بلق ىلع لزنو نيعلا يدحأ رهظ عماج نآرق وه ثيح نم ةيعمجلابو ةيلكلاب
 بولق ىلع اددجتم لزنتي لازي الو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا
 هتءارق ثيح نم رهاظ بناجو «نيحلاصلاو ءايقتألاو «نيفراعلاو ءايصوألا

 .لاوقأو تاوصأ ىلإ هليوحتو ناسللاب هتوالتو

 ىلإ هجوو مدقلا ىلإ هجو ةيهلإلا ةغلل نوكي راظنملا اذه نم

 روص نايعأ يف اهيزاوي امو تاملكلا كلت روهظ ثيح نم ةثدحم يهو .يهلإلا

 .دوجولا

 ثيح نم ميدق : ثدحم  ميدق ةيهلإلا ةغللاك امامت ميركلا نآرقلاو

 ىلع اددجتم اديدج هلزنت ثيح نم ثدحمو .ميدقلا يهلإلا ملعلا يف هدوجو

 . مهتنسلأ ىلع هروهظو نيحلاصلاو ءايصوألاو نيلسرملاو ءايبنألا بولق

 املو رهاظلل نراقو «مدقلاو ثودحلل عماج ناسنإلاكو دوجولاك نآرقلا

 رارسألا لكو ةيدوجولا قئاقرلا عيمجو ةيهلإلا قئاقحلا لك هيف تعمتجا .نطب

 . ةينابرلا
 ةددعتملا ةديدعلا هرارسأب ناسنإلاو .ةفلتخملا هتايوتسمو هبتارمب دوجولا

 .ناسنإلابو دوجولاب نآرقلا ةازاومل اديدج
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 نم لقتنت ناسنإلا يف سفنلا تاجردك امامت دوجولا بتارم نأ اضيأ ملعا

 يف ةغللا فورح بترتت ردقلا سمنبو .ةيناملظلاو ةفاثكلا ىلإ ةينارونلاو ءامصلا

 ءاوهلا يف لماكلا ررحتلا تاذ ةيقلحلا فورحلا نم اءدب ىناسنإلا لوقلا زاهج

 دوجلا نيع نم اهايإ هبهو ناسنإلا ىلإ نانملا نم ةحنم اهتاذ دح يف ةغللا

 كلذل . يناسنإلا حورلا وه يذلا ينامحرلا (حتفلاب) سفنلا ةقيقح نمو يهلإلا

 هل لعج ثيح .ناسنإلا يف دوجولا متأ ىلع لاوقألاب ظفلتلا هناحبس قحلا لعج

 نع هب زيمتي اصاخ افرح رهظي عطقم لك .«سفنلا يف اعطقم نيرشعو ةينامث ىلاعت
 عومسملا اهرهاظو سفن اهنأ ثيح نم ةدحاو فورحلا نيعف .عطاقملا نم هريغ

 نم جردتم ةبترم نيرشعو ةينامث ىلاعت قحلا اهلعجو . عطاقملا ثيح نم ةريثك
 نكامأ يف ةرايس ةلاوج هتادوجوم ؛ ةيناملظلا ىلإ ةينارونلا نمو ةفاثكلا ىلإ ةفاطللا

 . سفنلل جراخملا ةنكمأك اهجوربو اهلزانمو كالفألا

 ةيدوجو زومر تاملكللو «ةقيقد قئاقرو ةقيمع رارسأ نذإ فرحلل

 ىلإ هجورع يف فراعلا كلاسلاو .ةيلالدو ةيتوصو ةيبيكرت داعبأ ةغللو «ةيفرعمو

 ىنعملاو ةغللا «ةرابعلاو ةملكلا ,فورحملاو فرحلا زواجتي نأ هيلع ىلاعت قحلا
 ربعيل زواجتي . . . . كلذ ةيمهأو كلذ ةيسدق نم مغرلاب كلذ لك زواجتي ....

 .ىنعملاو ةغللا أشنمو «ةرابعلاو ةملكلا رطافو .ءفورحملاو فرحلا عدبم ىلإ

 نم .... هلمعو هملع نم جراخلا درجتملا فراعلل ىلاعتو هناحبس قحلا لوقي

 ربدملا . . . . هلوطو هلوح نم . . . . هتوهشو هتزيرغ نم . . . . هسفنو هتفص

 لاعتملا ريبكلا ةرضح ىلإ لوخدلل دعتسملا ءرابجلا ىلع لبقملا ءرايغألا ىلع

 فراعلل ' تارابعلاو فقاوملا " ةدلاخلا ةفحتلا ىف ءاج امك ءهل لوقي ....

 * 40 لوب 1” هلط ىلع تلال وهو: ىرتللا أر انجل دع نر همم حرا كلل

 . تو ريب .ةدوعلا راد .دومحم يفطصمل " هللا تيأر 3 اضيأ عجار ()
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 ىلع طلستتل اهمسالطب تلغتشاو اهرارسأ كتوهتساو فورحلا دنع تفقو ول

 يب اوكرشأ نيذلا فرحلا دابع نمو نوحلفي ال نيذلا ةرحسلا نم كتبتك سانلا

 . ينود نم مسالا اوبلطو ينود نم فرحلا اودبعو

 . ءالبلا لك ءالبلا وه فورحلا رس ىلع كل يعالطإ

 . كلقع لبتخي كتيرشب يف تنأو فورحلا رس فرعت

 . كبلق لبتخي كتيرشب يف تنأو ءامسألا رس فرعت

 امب حوبت نأ كل نذإ ال ةرم نوعبس مث كل نذإ ال مث كل نذإ ال دبع اي

 الو يتنازخ ىلإ لخدت فيك الو ل يئامسأو يفورح رارسأ نم كتعدوتسا

 ' ينارت فيك الو . . . . يتوربجو يتزعب افرح فرحلا نم سبتقت فيك

 ةيبرعلا ةغللا

 لثمتو «ةيرشبلل ىلاعت قحلا اهبهو ةينابر ةحنم ةيناسنإلا ةغللا نأ ملعا
 ام .ةيناسنإلا سفنلا ىلع درت ىتلا ةيقطنلا راكفألا نع ربعملا ةلدألا نم ماظن
 نيب نم رسج الإ ةيناسنإلا ةغللا امو .نهذلا يف ىنعملل ساكعنا الإ ظفللا

 وأ ةآرم (ةغللا) يه .ةداهشلاو سحلا ملاعب يناعملاو ركفلا ملاع ةطبارلا روسجلا

 ساكعنا ةغللا . سحلا ملاع ىلإ اهلقنتو اهملاع نم اهجرخت ةركفلل نامجرت
 ةنيجس ءاهملاع يف ةريسأ ةركفلا ىقبت اهنودب «ريكفتلا لئاسو نم ةليسوو ركفلل

 . ... ملكتت امك ركفت ةمأ لك

 اهتيوه اهب ددحت تاحلطصم ةعومجم يأ ءاهب صاخ سوماق ةمأ لكل

 ةعيبطل ةصاخلا اهاؤر نع اهب ربعتو «ةيتاذلا اهتميق نع اهب فشكتو «ةيراضحلا
 .ةايحلاو نوكلاو هللا نم لكو ناسنإلا نيبو «ناسنإلا هيخأو ناسنإلا نيب ةقالعلا

 ةمألا ثعبت نيح دوجولل زربيف «يسحلا ملاعلا ننس هيلع يرجت سوماقلا اذهو
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 غلبيف ءاهتراضح ومن عم ومني هنإ مث ؛اهركف ةكرح راهدزا عم اهنايك يف رذجتيو

 .اهطاطحناب خيشيو مرهي مث «ةراضحلا راهدزا دنع هناوفنع عيبر فرعيو هدشأ

 دوكرو «ريمعتلاو ركفلا ةكرح دومجب هاوتحم ىشالتيو عيضيو .هعاعشإ دقفيف

 .ديدجتلاو داهتجالا ةكرح

 ةأطو تحتو ةمغرم سبتقت ءايركف ةسعاقتملا ءايراضح ةبولغملا ةمألاو

 ظافلألاو ةليخدلا ميهافملا ضعب ةبلاغلا ةمألا نم «ديلقتلاو ةيعبتلاو ةنميهلا

 ةليصألا تاحلطصملا ضعب يناعم رييغت ىلإ ىعست وأ ءاهسوماق نع ةبيرغلا

 . ةنميهملا ةراضحلا اهب تدان ةليخد ميهافم فحز هجاوتل

 سانلا نيب ةرشتنم ةغل (فالآ ةعبس يلاوح) فالآ ةعضب ايلاح دجوي

 عيمج سأر ىلع ةيبرعلا ةغللاو .2'' ةريبك ةرسأ ٠١ ىلإ ١5 نيب اهعمج نكمي
 .... ايفرعمو ايدوجوو ايبيكرتو ءايزمرو ايلالدو ايوينب مهلضفأو .تاغللا

 نم اهيلاعتو اهتمظعو اهومس دمتست «نآرقلا ةغل اهلصأ ىف ةيبرعلا ةغللا

 يف ةيناسنإلا ةقاطلل الو يرشبلا لقعلل لخد ال ,ةمهلم ةغل يه

 يزاريشلل درو دقف .مالسلا هيلع ليعامسإ انديس ىلاعت قحلا اهمهلأ ءاهطابنتسا

 هيلع مركألا لوسرلا نأ مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع باقلألا يف

 وهو «ليعامسإ ةنيبملا ةيبرعلاب هناسل قتف نم لوأ " :لاق مالسلاو ةالصلا هلآو

 . 'ةنس ةرشع عبرأ نبا

 ملكت ةغل اهنأل «بيكرتلا ةمكحم ء«ريبعتلا ةقيقد «يناعملا ةعماج ةغل يه

 : لاق هنأ هنع يور يذلا ؛ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نيلسرملاو ءايبنألا ديس اهب

 . ' ملكلا عماوج تيتوأ .:

 . |[ 0ك ربمتس «ءال# ددع ' ةيملاعلا ةفاقثلا ' ةلجم عجار )0ع(

٠٠٠ 



 : هناحبس نايدلا اهنأش ىف لاق ثيح ء«نايب ةغل ىه

 ِهْنَلِإ توُدِحْلُب ىِذْلا ثان ٌرَمَم ٌمُمَنَمي اَمّنإ توُلوُقَي مُهَنَأ ْمَلَمت دقو
 . 4 تيم تر ُناَسِل اًددَهَو ّىِيَجْعَأ

 نم نكتب َكِبَق لع ©) نينا نز دب آن © لكلا بم ليك ٌهيَد
 ش © َيِلوألا ٍربز ىنل ِمّنِلَو () نيب ورع ناسي 69 تيزَسلا ) هجبج + ةورم رع 1 عداد عح 2 هس مم رسل صيص < لاا

 : هلوق يف ىلاعت اهيلإ راشأ ذإ «لقع ةغل يه

 مكَلَمَل اًيبَرَع انف هتلر آَنإ 6 ِنيِبلآ بتكلا ثيل كل رلا»

 ."4) تري
 . 4( ترقنت ْمُكحّلم اييرع انّ ُهَلَمَج انإ»
 : ىلاعت لاق ثيح ملع ةغل يهو

 0« مهر َنوُملتَي ردم رع اناء مم تل ُبتك)
 دقف ؛هيف بوغرم رمأ يبرعلا لصألا بحو اهبح «ةنجلا لهأ ةغل يه

 ينأل «ثالثل برعلا اوبحأ " : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع درو

 . ' يبرع ةنجلا لهأ مالك نألو .يبرع نآرقلا نألو ؛؟ييرع

 تومتو روهدتت مث رهدزتو ومنتو قلخت «يحلا نئاكلاك ةغللا نإ

 ىمذه ةيمالظلاو طاطحنالا روصع يف ةيبرعلا ةغللا رقهقت لثميو .ىشالتتو

 نيملسملا فلخت رهاظم نم ارهظم ىرخألا تاغللا مامأ اهتناكم عجارتو

 . ”١٠١ : لحنلا )١(

 . ١95191 : ءارعشلا (؟)

 . 7531١ : فسوي (')

 . ” : فرخرزلا (8)

 . ”" : تلصف (4)



 ملعلا عمتجم عبتت نع ةرصاق تحضأ ىتح ؛ةيتاعمتجملا تالوحتلل عيرسلا

 ىلإ دوعي ال يوغللا عجارتلا اذه ءرصعلا حور ةبكاوم نع ةزجاعو ءايجولونكتلاو
 روهدتو مهطاطحناو نيملسملا عجارت سكعي لب «ةيبرعلا ةغللا يف يتاذ زجع

 ءايدئاقع ءايركف ءايحور : الماش ةيمالسإلا ةمألا طاطحنا ناك .مهلاوحأ

 ةايح ديمجتو داهتجالا باب قلغ نأ امك .ايوغل كلذكو . . . . ايداصتقا ءايكولس

 ةيلقع قلخ يف اببسو يساملا نم ديدعلل اردصم ناك ءنورق ذنم ءركفلا

 ةيبرعلا ةغللا ىلع ابلس كلذ سكعناف ؛ عقوقتلا كولسو «دوكرلا ةيسفنو ءدومجلا

 . اهريباعت رركتو ءاهبيكارت ديعتو ءاهظافلأ رتجت «ةدابعو عمتجم ةغل حبصتل







 ةيدمحملا ةلاسرلا

 نأ ءكاعرو كردص حرشو كلقع رونو كابتجاو هيلإ قحلا كاده ملعا

 اينارون ءايناحور اقلخ لسرلا لوأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا
 اقلخ لوألا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وه .ارهاظ ايدسج اثعب مهرخآو ءانطابو

 نم ىلاعتو هناحبس قحلا هقلخ . . . .ةأشن متألاو ةروص لمكألا ءاثعبم رخآلاو

 نمو قئاقحلا تلعفنا هتقيقح نم . . . .هلامجو هلالجل ارهظم هلعجو هلامك

 لإ َكَلَسْرَأ آمو# : هتلاسر نأش ىف ىلاعت قحلا لوقي .قئالخلا تدوز هتيناحور

 ' ةملك .274 تولي ال يدل رك ميو ارز امد نّ هَناَك
 ةلاسرلل ايناكمو اينامز اقالطإ اهتايط يف لمحت ةميركلا ةيالا يف ' سانلل ةفاك

 هناحبس قحلا لوقي ثيح ةهباشم ةينآرق ةيآ يف هدجن قالطإلا اذهو «ةيدمحملا

 'نيملاعلا' ظفل يفف ."”4©© يلع ٌهَحَ لإ كَلأَسَيَأ امو : ىلاعتو
 هيلع هللا ىلص هتلاسر نم ةقئثبنملا ةمحرلا . يسنجو يناكمو ينامز قالطإ كلذك

 .نيدلا موي ىلإ مدآ نم ناكم لك يف ةحلاص ؛تاقولخملا لكل ةماع ملسو هلآو

 .ريخ دادمإو ةاجن ةليسوو ةمحر باب مالسلاو ةالصلا هلاو هيلع وه

 ايبن تنك " : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق فيرشلا ثيدحلا يف درو

 امو « "ايسنإ تنك " وأ ' ارشب تنك * لاق ام . . . . " نيطلاو ءاملا نيب مدآو

 .. 8 انه (1)

 . 379١ 1/ : ءايينألا (؟)



 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب ينأكف . ىلاعت قحلا لبق نم ةعيرشل ةقفارم الإ ةوبنلا

 دعب ىوسي مل مدآو ةينابر ةعيرش يل تناك وأ «ةينابر ةعيرش بحاص تنك لوقي

 . ارشب

 ءايبنألا ثعب لبق اهب هرشبو هتعيرش ىلع هعلطأو هتوبنب هبر هفرع دقل
 ءايبنألا عيمجل ةدمملا يه ةيكزلا هسافنأو ةرهاطلا هحور تناك .مالسلا مهيلع

 راونألاب دمت لظتسو تلازام يهو «دسجلاب هتثعب لبق مالسلا مهيلع نيلسرملاو
 هيلع هللا ىلص دمحم باون مالسلا مهيلع لسرلا لكف .نيثراولاو ةمئألا عيمج

 ةعيرشلا نم ءزج مهنم دحاو لك اهب ءاج يتلا ةعيرشلاو ؛هناوعأو ملسو هلآو
 . ةيدمحملا

 ام عيمج يف الوأ انطاب مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع دمحمل مكحلا ناك

 هللا ىلص راشأ دقو ؛مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا يديأ ىلع عئارشلا نم رهظ

 هنود نمف مدآ ' : هلوق اهنم ثيداحأ ةدع يف اذه هماقم ىلإ ملسو هلآو هيلع

 نأ الإ هعسو امل ايح ىسوم ناك ول هللاو ' : هلوق كلذكو .«' يئاول تحت

 لقتنا نأ ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمل انطاب ةيادبلا يف مكحلا ناك

 ةالصلا هلآو هيلع هقح يف رهاظلا مسالا ىلإ نطابلا مسالا نم هنايرج يف نامزلا لعف

 يف درو امك . ةفيرش احورو ةيكز اسفنو ارهاط ادسج هتاذب دمحم رهظف ءمالسلاو

 . " هللا هقلخ موي هتئيهك رادتسا نامزلا نإ " : فيرشلا ثيدحلا

 ريخ رهاظلا مسالاب ارهظم رادتساف نطابلا مسالاب نامزلا ةرود تهتنا

 .هللا ممأ ريخ ىلع هتمعن اممتمو هللا عئارش لمكأ المكمو .هللا قلخ

 بئانل امكح قبي مل سحلا ملاع يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رهظ امل

 يديأ ىلع ةمدقتملا هتعيرش ءازجأ نم تبثأف «هناوعأ نم نوعل ةوعد الو هباون نم

 هخسن . ةّلِسرُمو هبر نذإب ءاش ام خسنو «ةّلِسرُمو هبر نذإب ءاش ام هناوعأو هباون



 مهعئارش نوك يفني ال مالسلا مهيلع لسرلا هباونو هناوعأ نم نيمدقتملا عئارشل

 ائيش تسيل خوسنملاو خسنلا ةرهاظف .ةيدمحملا هتعيرش نم ءزج اهنيع يه

 هللا ىلص رهاظلا هعرش امهو «ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نأ كلذ ؛ابيرغ

 قحلا لوقي «ةرخأتم ىرخأ اهتخسن ةمدقتم ماكحأ ىلع نايوتحي ملسو هلآو هيلع

 َلَع هلأ نأ ْمَلَت ملأ اهلفي وأ آني ٍرْيَع ِتأت اَهِِنُث وأ ْةَياَ ني ْحَنَت امال : ىلاعت
 عئارشل هخسن نأ ىلع نيلفاغلا نحن انل اهيبنت كلذ لعل . 4( يدم وئش لك

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل اعرش اهنوك نع اهجرخي ال نيقباسلا ءايبنألا

 تحت ادونج اونوكي نأب مالسلا مهيلع نييبنلا قاثيم لجو زع قحلا ذخأ

 ملاع يف كلذ ناك «هنورصنيو هب نونمؤي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ءاول

 آمل َنحِيِّيلا َقَكِيِس ُهَّلأ َدَحَأ ْدِإَول : ىلاعت لاق ثيح ةيويندلا ةأشنلا لبق رذلا
 يي هش كسل لد هلل لارج دف ول مر رس هيد لمعلا حج هاش غر
 ءوب ٌنئِووَلل مكعم امل قرَصَم وسر مكحءاج مث رتمكحو باتكح نم تاء

 نم مكعم أنأو أوُدَبْشَأَ لاق انررفأ اولاق ىرصِإ مكِيلذ للع متذْحَأَو متررفأ6 لاو ٍهبرصنتلو 00 ا ل ا ل س0 شعرج مم هيو كس ءديعاتلام كي خرط كم م

 . "74 يبس
 لبق نم لسرم مهعيمجف ؛هللا لسر نم دحأ نيب قرفن ال انك نإو

 عفرو ضعب ىلع لسرلا ضعب لضف لجو زع هللا نأ الإ .ميكحلا زيزعلا
 مرو ُهَلا ملك نم مُهْنِم ضعَب لع ْمُهَصنب اَنلََم لسا َكْلَز ضعب قوف مهضعب
 نم مهنمو ءاميلعت اهلك ءامسألا هللا هملع نم لسرلا نمف ؛"74 ٍتَجَرَد ْمُهَصْنَب
 رخسو ديدحلا هل نالأ نم مهنمو ءاميظع اكلم هاطعأ نم مهنمو ءاليلخ هذختا

 سدقلا حورب هديأ نم مهنمو ءاميلكت هملك نم مهنمو ءاريخست تارخسملا هل
 ناوضر مظانلا لوقي «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ديس ادمحم لعجو .... اديبأت

 : هيلع ىلاعت هللا

 )١( ةرقبلا : ١٠١5 .

 نارمع لآ (؟) : 8١ .

 ةرقبلا (؟) : 587 .

 .ا/ ١



 مرك الو ملع يف هونادي ملو قلخ يفو قلخ يف نييبنلا قاف '
 "7" هكحلا ةلكش نم وأ ملعلا ةطقن نم مهدح دنعهيدلنوفقاوو

 هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا ىلع لزنملا هللا باتك ميركلا نآرقلا

 ةدلاخلا ةيدمحملا ةعيرشلا هرطسأ تلمحو ؛ةيهلإلا قئاقحلا هيف تلزنت ءملسو

 لج لاق ثيح .؛هقلخ بحأ ةمأل هاضتراو همتأو هللا هلمك يذلا يمالسإلا نيدلاو

 . "74 اي ملا كل ُتيِضَرَو تمي مل تنمو كيد كل تلمع مولا : هزانث
 ام نمضت هنأل عماج وه : نميهمو ظوفحم عماج باتك ميركلا نآرقلا

 ىلع قبم ءاهضعبل خسان .ماكحألاو عئارشلا حيحص نم ةقباسلا بتكلا يف ءاج

 فيرحتو ليدبت لك نم ظوفحم وه ؛ىرخأ ماكحأل فيضمو رخآلا ضعبلا
 توظفت مل اَنِإَو َرْكّذلَأ اَنلَرَن ُنَحَح اَنإ 8 : ىلاعت قحلا لوقي «لطاب لك نمو ريوزتو

 نم الو ِهيَدَي بَ نم ليتل هيي ال (7) ٌررَع ٌبتكل َمَنإَرٌَو : كلذكر "' 4
 ىرخألا بتكلا عيمج ىلع نميهم وهو ؛'*46) ويح ربكَح ْنَي لِي وفل
 نم ديدي تيب اَمَل اَكْدَصُم حلي بتكلا َكِلإ َلْرَآَول : هنأش يف ىلاعت قحلا لوقل

 ه-

 َنِم كَءآَج اّمَع ْمُهَءاَوْهَأ ْعِميَم اَلَو ُهَّنأ َلْزَنَأ امب مهنيب مكححأف ِهْنلَع اًنِيِيَهُمَو بتحصل وي. همس سس سمرم

 . ىرخألا بتكلا ىلع هتداهش ىف نمكت هتنميه :'*”4 َقَحْلَ

 ثيح نم ىرخألا عئارشلا عيمج ىلع نذإ ةنميهم ةيدمحملا ةعيرشلا

 لك نم اهنوصو لطاب لك نم اهظفحو اهلامكو اهمامتو ةيتداهشلا اهتفيظو
 .ريوزتو فيرحت

 .هللا همحر يريصبلا نيدلا فرش خيشلل ' ةدربلا " ةديصق نع )١(

 . ” :ةدئاملا ()

 . ة:رجحلا ()

 )#( تلصف : 5-5١ .

 . غ8 : ةدئاملا (5)

 ل



 «ةفاك سانلا ةعيرش «نيملاعلا ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا نوكت يكل

 لكل ةيبلم ءروطت لكل ةبكاومو ناكمو نامز لكل ةحلاص ةدلاخ لظت يكلو

 طورش ىلاعت قحلا اهنمض كلذك لظت يكل . . . . رصع لك عم ةيشامتم .ةجاح

 بابسألاو رارسألا كلت نيب نم .اهددجت بابسأو اهئاقب رارسأو اهتيلعاف ةموميد

 هللا نم لك نيب داعبألا يعابر راوحل اميقم مالسإلا جهنم هناحبس قحلا لعج نأ

 .نوكلاو ناسنإلاو
 ناسنإلاو ناسنإلا نيب . . . . ناسنإلاو هللا نيب اراوح مالسإلا ماقأ دقل

 .نوكلاو ناسنإلا نيبو .... نوكلاو هللا نيب ....

 نيب يذلا امأو ءداهتجالا ىف نمكيف ناسنإلاو هللا نيب يذلا راوحلا امأ

 هللا نيب يذلا راوحلاو «عساولا هانعمب ديدجتلا يف لثمتيف ناسنإلاو ناسنإلا

 يف لثمتي نوكلاو ناسنإلا نيب يذلا راوحلاو ءريخستلا يف نمكيف نوكلاو

 .فالختسالا وأ ةفالخلا

 مالسإلا نإف ةددعتملا هطورشبو ةفلتخملا هداعبأب راوحلا كلذ ميقأ ىتم

 رود بحاصو .ةيديدجت ةقاطل هيبنج نيب الماح ,ةيلعاف اذ ءاضبان اعشم ايح لظي

 نيزاوم تلتخاو راوحلا لطع نإو . ةيناسنإلا ةايحلا ديدجت يف قالخ عدبم

 تمدعناو « هعاعشإ صلقتو «هحور مالسإلا دقفو ةقاطلا كلت تعاض ؛«هتالماعم

 ىلع ةردقلا بولسم ايوضام اثارت حبصأو «ةايحلاو ثادحألا هتزواجتو «هتيلعاف

 .رييغتلاو لعفلا

 داهتجالا : ناسنإلاو هللا نيب يذلا راوحلا

 ةياغ غارفتساو ء«دهجلا ةياغ لذب وه داهتجالا نأ هللا كظفحي ملعا

 نيدلا لوصأ نم لصأ وه .“'' اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف عسولا

 )١( ددعلا ؛ةمألا ةلجم .' ديدجتلاو داهتجالا " لوح يواضرقلا فسوي خيشلا عم راوح عجار 56«

 ناريزح .4 ةنسلا ١9885 .
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 ةايحلا تالكشمل ةبسانملا لولحلا داجيإ ىلع هتردقو مالسإلا ةيويح تبثت يتلا
 :هعاعشإ لصاوتو «هتيلعاف ةموميد مالسإلل نمضت يتلاو «ةبعشتملاو ةددجتملا

 رصع لك عم هيشامتو «ةجاح لكل هتيبلتو ءروطت لكل هتبكاومو «هروضح قلأتو
 امك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دجمألا لوسرلا دهع ذنم داهتجالا أدب .رصمو

 هللا يضر ذاعم ثيدح يف وأ الثم ' ةضيرق ينب يف رصعلا ةالص ' ةصق يف درو

 احوتفم هباب لظيسو «نميلا ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلسرأ نيح هنع ىلاعت

 .مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلا هحتف نأ دعب هقالغإ ادحأ كلمي ال

 نأو «ءاود ءاد لكلو لح ةدقع لكل هيف ءفاش لماك مات نيد مالسإلا نأ كلذ

 هللا ءامسأ اهيف ىلجتت يتلا ةقيمعلا هتعيبطبو هتباتكو هلوقو همالكو هقطنب ناسنإلا

 راوحلا اذه ةماقإلو ا نسحأ ىلع ةيداهتجالا ةيلمعلاب مايقلل لهؤم «ىنسحلا
 . ةروص متأ ىلع

 نيتفلتخم نيتقطنم ىلع لمتشت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ اضيأ ملعا

 .داهتجالل ةحوتفم ىرخأو ءماكحإب ةقلغم ةقطنم :نيتلماكتمو

 الو داهتجا اهلخدي الو «ليدبت الو ليوحت اهيلع أرطي ال ةقلغملا ةقطنملا

 ضئارفلا بوجو لثم «ةعيرشلا يف تايعطقلا ةقطنم اهنإ : اهلوخدل ةجاح دجي
 انزلاك ةينيقيلا تامرحملا ميرحتو ءداهجلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاك ةيلصألا

 دودحلا ماكحأو ثيراوملاك ةيعطقلا ماكحألا تاهمأو ءرمخلا برشو ابرلاو
 ايتوبث ةيعطقلا صوصنلا هب تءاج امم كلذ ىلإ امو . . . . ''"صاصقلاو

 .ايلالدو

 ةدحولا دسجي يذلا وه ةقلغملا ةقطنملا يف دراولا ماكحألا نم عونلا اذه

 تحت ماكحألا كلت لخدت نأ زوجي الف «ةيمالسإلا ةمألل ةيكولسلاو ةيركفلا

 نأ نكمملا ريغ نم .اهيف لمع يأ لمعي نأ داهتجالل زوجي الو .داهتجالا فقس

 )١( قباسلا ردصملا عجار .
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 ؟ جاتنإلا يف عفرلا لجأ نم ناضمر مايص ليطعت زوجي له

 ؟ ةحايسلا

 ؟ ةبعصلا ةلمعلا ريفوت لجأ نم مارحلا هللا تيب جح دمجن له وأ

 . تايعطقلا نم داهتجالا هيف زوجي ال اميف داهتجا ال

 ةقطنملا هذه تالاجم ضعب يف ايلالدو ايتوبث ةيعطقلا صوصنلا ترثك

 اهنأل «ثيراوملاو ةرسألا نوؤشو تادابعلاك ءانايحأ ليصفتلا دح ىلإ ةقلغملا

 ىلإ هيف ةسام ةجاحلاو «ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت داكت ال ىتلا تباوثلا نم

 ةيكولسلاو ةيركفلا ةدحولل ةدسجملا ةقلغملا ةقطنملا هذه لباقم يف

 ظفحت ةقطنم ؛داهتجالل ةحوتفم ىرخأ ةقطنم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دجن «ةمألل

 ةقطنملا هذهو .هتيلعاف ةموميد نمضتو «هديدجتو هددجت رسو مالسإلا بابش

 هكرت امم «هيف صن ال ام ةقطنم امهادحإ .نيتقطنم ىلإ اهرودب مسقنت ةحوتفملا

 . نايسن الو وهس ريغ ناسنإلاب ةفأرو ةمحر «هنم ادصق قلخلل ىلاعت قحلا

 ىشامتي امبو ةينابرلا ةعيرشلا دصاقم ققحي امب ةقطنملا هذه نودهتجملا ًالميل
 ةعيرشلا ىف دجوت هنأ كلذ .ةيداهتجالا كلاسملا قفو رصعلا تابلطتمو

 كرتتل ةلمجم ةماع ىتأت وأ ءريبك دح ىلإ صوصنلا اهيف لقت تالاجم ةيمالسإلا

 لوصألا ءوض يف طابنتسالا ةنورم مهل عدتلو داهتجالا يف ةكرحلا ةيرح سانلل

 نأ نود .ءمهرصم فورظو مهرصع تاريغتمو مهعمتجم حلاصم قفو «ةيلكلا

 . مهتريسم قوعي ام وأ مهديقي ام صوصنلا يف اودجي



 يف ام رثكأ لب .داهتجالاو ليوأتلا عنمي ال يعطقلا ريغ صنلا دوجو

 لباق نآرقلا رثكأ . . . . هنم طابنتسالا يف ماهفألا ددعت لمتحي ميركلا نآرقلا

 .باعيتسالاو كاردإلاو مهفلا تايوتسم يف فالتخا نم هيلع سانلل امل ليوأتلل

 اهلو الإ ةيآ نم ام" : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 . ' علطم دح لكلو دح فرح لكلو «نطبو رهظ

 ظفللا رهاظ زواجتل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنم ةحيرصو ةحضاو ةوعد

 يتلا قئاقحلا ءالجتساو .ههنك ءارقتساو .هررد فشكل هنطاب يف صوغلاو هديقو

 .اهيلع يوطني

 داهتجالا باب قلغ نم ءاهخيرات دادتمإ ىلع «ةيمالسإلا ةمألا تناع

 اوعاب نمم "روصقلا ءاهقف' قلخو ءاملعلاو ةمئألا قنخو رحلا ركفلا ماجلإو
 املاط ناتللا ةينيدلا ةيئامغودلاو ةيسايسلا ةيدادبتسالا فلاحتب .رانيدلاب نيدلا
 ركف ىلإو ءاحمس ةديقع ىلإ عاد مف لك مجلأ «نيملسملا خيرات ربع اتقفارت

 عد جس

 ربع «يسايسلا دادبتسالا عم يتوهاللا بلصتلا ؤطاوت ارارم رركت دقل
 تلقرع .ءانب ديدج لكل اضراعمو عفان ميدق لك يف اككشم ؛يمالسإلا خيراتلا

 ىهتنا امم ؛داهتجالاو ركفلا ةكرح ارارم تلطعو «عادبإلاو قلخلا ةكرح ارارم
 تاذلا ىلع بعرملا قالغنالا اذه .هتاذ لوح عقوقت ىلإ ملسملا عمتجملاب

 ةرطيسو ءدوكرلاو دومجلا ةدايسب هيلع مكحو يمالسإلا خيراتلا لك ىلع طغض
 .داهتجالاو ركفلا ةرجش لوبذو بصعتلاو ديلقتلا

 ةميزهلا وه اذه طاطحنالا رصع يف لجخلاو ةيشخلا ىلع ثعبي امم

 يف مئاقلا نيهملا عقاولل لجخملا مالستسالاو ءةدفاولا ةراضحلا مامأ ةيسفنلا

 ملو «لمج الو ةقان هيف مالسولل سيل عقاو وهو .رصاعملا يمالسإلا عمتجملا

 انيح ةوقلاب مهيلع هوضرف 5 هبانذأو رامعتسالا هعنص لب .«نوملسملا هعنصي



 قحلا لهأ نم ةلفغ يف ليخدلا لطابلا اذه ماقو «ىرخأ انايحأ ءاهدلاو ركملابو

 . '"” نيملسملا يدل يذلا ليصألا

 اهعاعشإ عجرتست يكلو ءاهتيريخو اهتيلضفأ ةيدمحملا ةمألا ديعتست يكل

 ةكرح فنأتست نأ بجي «ىرخألا ممألا ىلع اهتداهشو اهتيطسوو ءاهتدايرو
 ةليصألا ةديقعلا عجرتستو ءاهتداير ركفلا ةكرح ديعتستو ءاهتريسم داهتجالا

 لك نمو فوخلا عاونأ عيمج نم داهتجالا ررحتي نأ بجي . . . . ةبيلسلا اهحور

 نيقراملا ماكحلا نم نيطلستملا ناطلس نم فوخلا . . . . ةياصولا ناولأ

 ىلع ةيعرشلا ةيفضملاو مهتافرصتل ةرربملا ةزهاجلا ىواتفلل نيشطعتملا

 دوكرلا ءابحأ ,«نيدلقملا نيدماجلا ناطلس نم فوخلا .... مهتازواجت

 ةماعلاو ريهامجلا ناطلس نم فوخلا . . . . رييغتلاو ديدجتلا ءادعأ دومجلاو

 . .ءاوهألاو ءارآلا فلاخي امب مهرودص ةقئاضلا

 امك سانلا نأ كلذ ؛هللاب فراع هلأتم ينابر ملاعل الإ داهتجا ال هنأ ملعا

 ابعك مهالعأ ,فانصأ ثالث مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا مهبتر

 مامإلا ثيدح يف هركذ دراولا ينابرلا ملاعلا وه ةبترم مهفرشأو ةناكم مهاقرأو

 هذه نإ دايز نب ليمك اي " : مالسلا هيلع لاق ثيح دايز نب ليمكل مالسلا هيلع

 ملاعف :ةثالث سانلا : كل لوقأ ام ينع ظفحأف ءاهاعوأ اهريخف .ةيعوأ بولقلا

 لك عم نوليمي قعان لك عابتأ عاعر جمهو ؛ةاجن ليبس ىلع ملعتمو «ينابر

 0 قيثو نكر ىلإ اوجلي ملو ملعلا رونب اوئيضتسي مل «حير

 ينيقيلا ملعلا هيف عمج يلقع يدوهش ملع هملع ناك نم ينابرلا ملاعلاو
 ءهقلخ يف هتجحو ءهضرأ يف هللا ةفيلخ وهو «يركفلا يلقعلا ملعلاو يفشكلا

 ينابر ملاع نم هللا ضرأ ولخت نل .داهتجاللا هريغل ٌىحي الو «هدابع يف هتيآو

 . تووريب «فراعملا ةسسؤم 3 "7١7 ص لت تا/؛ ةغالبلا جهن (0)
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 رظنلا يف لغوتملا ثحابلل داهتجا الو «فراعملا يف رحبتم «هلأتلا يف لغوتم

 فلختسملا نع يقلتلا نم ةفالخلل دب ال ذإ .فرصلا يلقعلا جهنملاو يركفلا

 ربع .... ةيهلإ تايلجتو «ةينابر تادراو ربع الإ نوكي نل يقلتلاو .«كلملا

 ةفيلخلاو .هدابع نم يضتريو يفطصي نم بلق يف ىلاعت قحلا هيقلي يذلا رونلا
 . ةفالخلا نوؤش ريبدتل هيلإ جاتحي ام رونلا كلذ نم ذخأي نأ هل دب ال

 ركفملا ثحابلاو ةينابرلا تاحوتفلا بحاص هلأتملا فراعلا نيب قرفلاو

 ههاج زع قحلا نع ذخألا ةوق هل فراعلا هلأتملا نأ «ةيلقعلا جهانملا بحاص

 الف ثحابلا امأ «ينافرع يلجتو يناحور لاصتاب لب لقع الو رظن الو ركف نود
 قالطإ نيب قرفو .ثحبلاو رظنلاو راكفألاو تامدقملا ةطساوب الإ ائيش ذخأي

 رظنلا ةيناملظو ركفلا ةيدودحم نيبو «ىلجتلا ةينيقيو فشكلا ةينارونو دراولا
 نآلا هنع لوقلا فرصن ؛ناجشأو نوجش وذ اذه نع ثيدحلاو «ثحبلا ةينظو

 :«لاعتسلا ىيعا

 ديدجتلا : ناسنإلاو ناسنإلا نيب يذلا راوحلا

 رصعلا تايجاحل اقبط هتغاستساو هريسفت ةداعإ وه ءيشلا ديدجت نأ ملعا

 هروهظو هتيادب دنع هيلع ناك ام ىلإ (ءيشلا) هب ةدوعلا وه . فرظلا تابيلطتمو

 وأ هرهوج ليدبت نود ءروصعلا رم ىلع للخ نم هباصأ ام ميمرتو «ةرم لوأل

 تازيممو هعباط ةلاصأ ىلع ةظفاحملا عم لب ء«هحمالم ليوحت وأ هلكش رييغت

 .هرهوج تايصوصخو هصئاصخ

 . هسنج ينب عمو هسفن عم ناسنإلا هميقي يرورض راوح ديدجتلا

 ءاهنم رثأ لمعلا ناك اذإو ءهيلإو هلو ىلاعت قحلا نم ةملكلا تناك اذإ

 ؛«ىلاعت قحلاب ناسنإلا طبتري قطنلا ةطساوبف «لقعلا نم رثأ قطنلا ناك اذإو

 ميقي ةباتكلاو عمسلاو لوقلا ةطساوبو «هسفن عم ةقالع ميقي مالكلا ةطساوبو

 كلذ .ةدافتساو ةدافإ ناهذألا يف زوكرم وه ام الدابتم ناسنإلا هيخأ عم ةقالع



 تانونكم ةضافإف .ديفتسملا نم ةءارقلاو عمسلاو ديفملا نم ةباتكلاو لوقلا نأ

 ال ةدافتسالاو ليصحتلا نأ امك «ةباتكلاو لوقلاب الإ نوكت ال سفنلا هملعت ام

 ةيدارإلاو ةيقطنلا تاموقملا هذه عيمجب ناسنإلاو .ةءارقلاو عمسلاب الإ نوكي

 لمكأو هوجولا متأ ىلع راوحلا اذه ةماقإ ىلع رداق .... ةيلوقلاو ةيمالكلاو

 . قرطلا

 ريوطت يف ةيلمعلاو ةيرظنلا ةمهاسملل لبسلا رصقأو قرطلا عجنأ ديدجتلا
 ىلع ارصتقم اموي نكي مل ؛هتاقوعم بابسأ ىلع ءاضقلاو هتالكشم لحو عقاولا

 لك لمش لب ءاهبناوج نم دحاو بناج وأ ةايحلا تالاجم نم دحاو لاجم
 ام عيمج ىلع يوتحاو هداعبأ تعونتو هبناوج كلذب تددعتف «ةايحلا تالاجم

 .المعو احورو اركف :مالسإلا هلمش

 نيدلا ديدجتو «روطتمو ددجتم لب دماج ريغ فينحلا يمالسإلا نيدلا
 ةادأ داهتجالا ربتعي مالسإلا ناك اذإ .هنيعب داهتجالا سيل هنكلو «صنلاب تباث

 ديدجت عورف نم عرف داهتجالا نإف ؛ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا مهفل

 . يملعلاو يركفلا بناجلا لمشي عرف «هناولأ نم نولو نيدلا

 . ةدايزلا وأ فذحلاب هيف ديلا لامعإ سيل نيدلا ديدجت

 ىرخأ داريتساو ةليصألا ميهافملا فسن ربع نوكي ال ركفلا ديدجت

 .... نيدلا تباوثو ةديقعلا تاموقمل ركنتلاب سيل حورلا ديدجت

 .... ىمعألا ديلقتلاب سيل كولسلا ديدجت

 اعبن هديعيو «نيدللو نيدلاب نيدلا ددجي يذلا وه يقيقحلا ددجملا

 ليصألا ركفلاب ركفلا ددجي يذلا وه . . .. اليصأ ايدمحم امالسإ الالز

 جورعلاب حورلا ددجي يذلا وه . . . . رصعلا بكاوتل اهعوطيو هميهافم روطيو
 يذلا وه . . . . ةليصألا عبانملا نم ءاوترالاو يولعلا توكلملا ىلإ اهب مئادلا
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 ءةيركفلا ةضايرلاو ةيبلقلا ةدهاجملا تارمث نم ةرمث نوكيل كولسلا ددجي

 نم ديدجتلا ديري نم امأ .ددجملا ليصألا ركفلاو ةحيحصلا ةديقعلا عم اقسانتم

 ام دعيأ وهف «تاتبنالاو سمطلاب .مدهلاو ركنتلاب «ديلقتلاو داريتسالاب جراخلا

 ةرمز يف لخاد نيددجملا ةرمز نم جراخ وه «قحلا ديدجتلا نع نوكي
 . نيددبملا

 ةيلمع نأش يف «نومسقنم نولازي الو «ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ مسقنا

 .لدتعمو لاغمو ضفار نيب ةثالث تائف ىلإ ديدجتلا

 ديدج لك تضفر ' دومجلا ةاعدو ديدجتلا ءادعأ " رايت يه ىلوألا ةئفلا

 ىمعألا مازتلالاو يفرحلا كسمتلا ىلإ تعد .ديدجتو حالصإ لك تبراحو

 كرتي مل ' ةئفلا هذه راعش .حلاصلا فلسلا هفلخ ام لكل يئاوشعلا طاقسإلاو

 . ' ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل " كلذكو * ائيش نيرخأتملل نومدقتملا

 نوبصعتملا نوتمزتملا هاجتا امهلوأ : نينثا نيهاجتا اهيبنج نيب تلمح

 ركفلا قحبو عقاولا ماكحأب نودحاجلا ءىمعألا ديلقتلل نوسدقملا «بهاذملل

 نوكسمتملا لوقلا رهاظ دنع نوفقاولا هاجتا امهيناث .نيدلا يف داهتجالاو رحلا

 «مالسإلل نوصلخم ؛نيدلل نوبحم لاجر لمشي نيهاجتالا ىلك . صنلا ةيفرحب

 لب «مالسإلل يباجيإلا ءيشلا ميدقت نع نوزجاع مهنأ الإ ,ةنسح اياون يوذ

 .نيملسملا فلختو نيدلا ديمجت ىلإ مهفقاوم تهتنا

 اهءاول عفر . ' بيرغتلا ةاعدو ديدجتلا ةالاغم " رايت يه ةيناثلا ةئفلا

 دعبلا هنم اوعضرف ؛هميقب اورهبتاو همدقتب اونتفو برغلا ناضحأ يف اوبرت سانأ

 ىلإ اوعد .اهتاموقم نع بارتغالاو اهتيوه نع تاتبنالاو ةمألا تايصوصخ نع
 ناك نإو ميدق لك رييغتو فسن ىلإ . . . . حلاط وأ حلاص ثوروم لكل ركنتلا

 دنع ام لك سابتقا ىلإ . ... اهءاقب رسو اهكسامت ساسأو ةمألا ةيوه وه

 ناك .يقرلا يف لثملاو مدقتلا يف ةودقلا ةيبرغلا ةيندملا لعج ىلإو .... برغلا

 مهررحتو ....اديلقت مهداهتجاو .... هنيعب بيرغتلا وه ءالؤه ديدجت



 وه ديدج نيد فرط نم مهدابعتسا مالسإلا نع مهخالسناو .... ادابعتسا

 ن7 ةيرعلا السلا

 تذبنو دومجلا تضفر ةئف . ' ديدجتلاو ةلاصألا " رايت يه ةثلاثلا ةئفلا

 نيب عمجت ةثيدح ةضهنب تدان «بيرغتلا تنادأو تمزتلا تضراعو ءدوحجلا

 مالسإلا ميق ىلإ ةدوعلا ىلإ وعدت ةضهن .برغلا ةثادحو مالسإلا ةلاصأ

 نآرقلل ةديدج ةءارق ربع لب ءدومجلا رايت ةقيرط ىلع سيل «ليصألا يدمحملا
 حورو ملقأتت ةجضانو ةثيدح ةيؤر ربعو «ديلقتو بصعت لك نم ةيلاخو ةررحتم

 حاتفنالا ىلإ كلذك وعدت ةضهن .اهتاذ عم اهحلاصتو اهتيوه ةمألل ديعتل رصعلا

 لب «بيرغتلا رايت ةقيرط ىلع سيل «ملاعلا تاراضح لك ىلعو «برغلا ىلع
 ميقلاو ميهافملا ذخأت «نابوذلا نع ةديعب «صقنلا تابكرم نم ةيلاخ ةنزتم ةيفيكب

 ةقيرطب اهجاتنإ ةداعإو اهمضه دصق ةعفانلا تاينقتلاو مولعلا سبتقتو ةحلاصلا

 . ةيمالسإلا ةديقعلا حورو ىشامتت

 ريخستلا : نوكلاو هللا نيب يذلا راوحلا

 كالفألا نايرجو «ناوكألا نيوكت نم ىلاعت هلل ةدوصقملا نيعلا نأ ملعا

 رمألا بحاص «لماكلا ناسنإلا يه ؛مايألا يف يلايللا جاليإو «مارجألاو

 رارسألا لزنمو «ةينابرلا قئاقحلا عمجمو «ةيلعلا تاذلا ةآرم ؛«لماشلا

 يف هللا ةفيلخ لماكلا ناسنإلا ناك امل .ةيهلإلا ءامسألا روهظ لحمو ؛«ةيتوكلملا

 امل . . . . هيلع لوعملاو هيلإ روظنملا ؛هرمأ ىف هبئانو هقلخ ىلع هتجحو ءهضرأ

 هل رخسو هلجأ نمو (لماكلا ناسنإلل) هل ءيش لك هللا قلخ «كلذك كلذ ناك

 ةرخسم يهو الإ لفسألاو ىلعألا ألملا يف ةيروص ةقيقح نم امف ؛ءيش لك

 ىلاعت قحلا اهعدوأ رارسأ ىلع ةنيمأ ؛لامك رظن هيلإ ةرظان «لماكلا ناسنإلل

 )١( يواضرقلا فسوي عم قباسلا راوحلا اضيأ عجار .
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 هيلإ اهنمو اهيلإ لماكلا نم الإ ةقيقد د الو هقفتسلك رجول يتاكد هيلإ اهلصوتل

 اًميَِب ٍضََأْلا ىف امو ِتومَسلا ىف اَن كَل رك : ا ا

 ِتومَلَ َقَح هِي ُهنأ# كلذكو < توُؤشتي مول تنيك كللَد ىف نإ دن

 رشا ا 0 آم آَمَسلأ ترو َكّرَنأَو َضْرأْلاَو
 ني رسما ككل رص حو د © ةينألا 151 كي 59 1 7 ٍف رع تلزفلا

 "14ج رار لا كل مكسيم رمل
000 

 ءامن فيحرم (ةسيلرسلا ةمياولا ءاشنلا ىف لماكلاب هييقلا ناوسلاانسإلا

 هللاقإ سلا ف ماكل ل رفحا( قر لسنا انيق ةةناهك :كيحرح ذل هنيركت

 . لمك نمل نيرخسملا نم وهف لمكي
 ةأشنلا يف ماتلا ناسنإلا ابطاخم هئايبنأ ضعب ىلإ ىلاعت قحلا ىحوأ

 كلجأ نم ءايشألا تقلخ مدآ نبا اي ' : هدوجو ةياغ يف لامكلل بلاطلا

 نبا اي .كلجأ نم تقلخ اميف يلجأ نم تقلخ ام كنهت الف .يلجأ نم كتقلخو

 ."” ' ... ابحم يل نك كيلع يقحبف .بحم كل يقحو ينإ مدآ

 لابقتسال احلاص نوكلا نوكي نأ ةيهلإلا ةئيشملاو ةيسدقلا ةدارإلا تءاش

 ةطونملا ةفالخلا ةمهمل ابيجتسم «هتاردقل ابسانم «هتاجاحل ايبلم ءناسنإلا

 ل لي ترام تا ع داير تناك ير ارا هتدهعب

 لابقتسال نوكلا ري ريضحتو ةفالخلا لحم ةئيهت ىلاعت قحلا اهب دارأ يتلا تابيترتلا

 ةمهمب مايقلل حاجنلا بابسأ ريفوتو «تانئاكلا خسن متأو تاقولخملا ريخ
 نآرقلا رحبي لب ؛هئادأ لجأ نم ناسنإلا ثعب يذلا رظتنملا رودلاو «فالختسالا

 " : ةيثاجلا )١(

 . 15-39 : ميهاربإ )١(
 نب نيدلا يحم ربكألا خيشلا مالك نم . نآرقلا تاراشإو ريسفت يف نامحرلا نم ةمحر ' : عجار (*)

 . بارغلا دومحم دومحم عمج نك ج ' يبرع
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 ا ا ل ا ا ع

 انين ملام اَهَيَك ْوَأ اًعْرَط اَيْنأ .. . . 8 : الئاق اناخد لازت ال يهو ضرألاو

 تيك لقط ىلإ ىل قل تالا نك كراتشللا هجوتلا دتمي . ''”4َنيِبأَط
 ةمف كجم رخمأ لعق نك هنإ + ةيفرألا ةركلا هده: ىلع ةناميسجلا ةيئابشألا ةأشلا

 اهتغاصف ةيداملا تالعفنملاب ةينابرلا ةملكلاو «ىهلإلا لوقلاو «ةسدقملا ةدارإلا

 . ةيتايح سافنأ تاذ تاناويح وأ تاتابن وأ «ةينوك ةيكلم التكو .ةيعيبط امظن

 مئاقو «ميكح ريدقتل عضاخ لب ايئاوشع اريخست سيل ينابرلا ريخستلا اذهو

 . ةيويندلا ةايحلا هذه يف ةيناسنإلا ةمهملل حاجنلا بابسأ ريفوتل نيصر نازتا ىلع

 «ليوحتلا نم ةناصمو ليدبتلا نم ةظوفحم ةينابر سيماونو ةيهلإ نئسو «عدبم
 ىلع ةيداملا ىوقلا لكو ءاهترثك ىلع ةيعيبطلا رهاوظلا عيمج هناحبس لعج امك

 ةينابرلا ةئيشملاو ةيهلإلا ةملكلا ةرمإ تحت لمعت ةرخسم ةرسيم ادونج اهددعت

 هتيمس ام ةينابرلا ننسلا كلت نيب نم . سيماونلا كلت نايرسلو ننسلا كلت ذافنل

 مَ اَنِإ 8 : ميركلا هباتك يف ىلاعت قحلا لوقي ثيح ' ريدقتلاو طبضلا ' ةنسب
 ٍضرأْلا يف أاَوَعَل وِداَبعِل َفْرَرلَأ ُهَّنَأ طب لَو» : يا

 . 2714 ريض يح و يداعب من كت ا ندعي لري

 ريغبو ةدايز نود «نازتاو ةمكحب ىلاعت قحلا هقلخ ءيش لك نأ ملعا

 .موسرم فدهل الإ ائيش رخس الو

 هتاحبس ددحف «ءاريخست ناسنإلل نوكلا ىف ام لك ىلاعت قحلا رخس دقل

 ةردقو «ةفالخلا ةمهمو مءالتي امب اهداعبأو اهنيناوقو اهماجحأو كالفألا لتك الثم

 ١ : تلصف )١(

 8 : رمقلا (0)

 "٠ : ىروشلا (©)
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 ءايباجيإ العاف الماعت تارخسملا لك عم ينارمعلا لماعتلا ىلع ةفيلخلا ناسنإلا

 يناث صتمأل «مادقأ عضب رادقمب هيلع يه امم كمسأ ضرألا ةرشق تناك ولف '

 انسمش نأ ولو ... ةايحلا دوجو نكمأ املو «نيجسكوألاو نوبركلا ديسكأ

 انكل فصنلا رادقمب تداز اهنأ ولو ءاندمجت انكل «يلاحلا اهعاعشإ فصن تطعأ

 هدعب نم الدب اليم ٠٠٠٠١ دعبي انرمق ناك ولو . . . . ديعب نمز ذنم ادامر

 مويلا يف نيترم رمغت يضارألا عيمج نأ ثيحب ةوقلا نم غلبي دملا ناكل يلاحلا

 تنفعتل ةولح تاطيحملا هايم تناك ولو .... اهسفن لابجلا حيزي قفدتم ءامب

 لوصح عنمي يذلا وه حلملا نإ ثيح «ضرألا ىلع ةايحلا كلذ دعب ترذعتو

 ام يلاتلابو حلملا ناك امل مويدوصلا عم دحتي رولكلا نأ الولو «داسفلاو نفعتلا

 يذلا يلاحلا ليملا اذه لدب الدتعم ضرألا روحم ناك ولو . . . . ةايح تناك

 نم ةرخبتملا هايملا تارطق تعمجتل «ضرألا نوكس عم ةجرد 7 هرادقم

 تنوكو «بونجلاو لامشلا يف نيدودحم نيناكم يف تلزنو راحبلاو تاطيحملا

 ةايحلاو سانلا كلهلو ءدبألا ىلإ ءاتشلاو امئاد فيصلا لظلو ءدمجتلا تاراق

 ةسوردملا ةينابرلا اياطعلا نم ديدعلا كلذ ىلع سقو :2©” " . . . .ءايحألاو

 ديق اهدح نع تصقن وأ تداز ول يتلا ةطوبضملا ةينامحرلا ننملا نم ريثكلاو

 . ءايحألا مدعنإلو ةايحلا تفتنال ةرذ

 صاقنإو «تابقعلا ليلذتو «تارخسملا ريخست زيزعلا اهيأ كنرغي ال

 اضيأ الو ناسنإلا دعسيل كلذ لعف هنأ لقي مل ىلاعت قحلا نإف .تابوعصلا

 ظفحتلا مدق ىلع ىقبتو رورغلاو ةلفغلا يلعن علخت نأ نذإ كيلع بجو . هيقشيل
 اهب يدهيو ءاشي نم هللا اهب لضي ةنتف ريسيتلاو ليلذتلاو ريخستلا يفف ؛رذحلاو

 ىلع هل ناطلس ال تاوامسلا يفو ضرألا يف تارخسملا ريخستف .ءاشي نم

 لالغتسا نسح لب ءةنج لخدي الو ران نم مصعي ال ءءاقش ىلع الو ةداعس

 ليفكلا هدحو وه ءريدقلا زيزعلا هعرش اميف ليلذتلا فيظوت نسحو ريخستلا

 )١( نامع . توريب . رامع راد 3 7” ص «ىوح ديعس «' هلالج لج هللا 3 باتك عجار :
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 .ريعسلاو نارينلا نم ةاجنلابو ؛ميعنلاو تانجلاب زوفلاب

 فالختسإلا : نوكلاو ناسنإلا نيب يذلا راوحلا

 . هحور نم هيف خفن . . . . هتروص ىلع ناسنإلا ىلاعت هللا قلخ

 هملع . . . . هضرأ يف هفلختسا . . . . هتكئالم هل دجسأ .... هميوقت نسحأ

 ةيرحلا نم هاطعأ . . . . ءامسلا ىف امو ضرألا ىف ام هل رخس . . . . ءامسألا
 : نيتلماكتم نيتبسن وذ هلعجو ا ءاشي ام لبسلا نم هب راتخي ام ةدارإلا نمو

 ةرضحلا ىلإ اهب جلي ىرخألاو ؛ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ اهب لخدي ىلوألا ةبسنلا
 هتقيقح ثيح نم دبع ناسنإلا .بر ةيناثلا يفو دبع ىلوألا يف وه .'' ةينايكلا
 هفالختساو هتروص ثيح نم برو . . . . هراقتفاو هعوضخو هزجعو هفيلكتو

 . هتدايسو هتيمكاحو هميوقتو

 نوكلا نيب خزرب ناسنإلا : هتيخزرب يف نمكت ةمظع يناسنإلا ماقملل

 لصافو .قلخللو قحلل عماج «نيلفاس لفسأو ميوقت نسحأ نيب دح ء«نوكملاو

 . ةينوكلاو ةيهولألا نيب

 يف ةفيلخ هبصنو هتاقولخم ةلمج نم ناسنإلا هناحبس قحلا ىفطصا دقل

 لالغتساو ةيهلإلا ننسلا مادختسا نسحل ءامسألا هملع .ةيضرألا هتكلمم

 نم هاطعأو «ةيويندلا هتنونيك لاوط ضرألا رامعإب هفلك «ةينابرلا تارخسملا

 . ةيدوبعلا قيرط نع فارحنالا وأ ميقتسملا طارصلا كولس هب راتخي ام ةيرحلا

 «تانئاكلا نيب يماس ينوك زكرمو ايلع ةيدوجو ةجرد ةينابرلا ةفالخلا
 ىِيل ٌوُه .تاقولخملا رئاس ىلع اهب هزيمو همركو .ناسنإلا اهب نانملا فرش
 لإ متت َدنِع ٌمُهَرفُك نفك ديزي الو 0ك هيلع رك نش ألا يف َفِيَكَح كعب

 مدام يب اَنبَرَك تلوم ..."”4© انامح الإ ٌمْيْتُك َنرفكْلا ُديِزب الو اذقم

 )١( ص "' رئاودلا ءاشنإ ' عجار  .”57 5١هرس سدق :؛يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلل .
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 اسوس | جى هوز ادع ودمع كادوا ' هر اوضاع وو را م رس ل

 انَفلَخا َْنَّمُم ريثكح- لع ْمِهتلَّصِيَو تبطل أ نم مهتفررو رحبلاو ٍريلا يف متلمحو
0 3 4 . 

 عماجو «نوكملاو نوكلا نيب دح ءهماقم يف خزرب ناسنإلا ناك اذإ

 ةيدومع ةقالع نع ريبعت يدايسلاو يدوبعلا اهيقشب ةفالخلا ناف ,ءقلخللو قحلل

 فلختسملا ىلاعت قحلا نيبو (ماللا حتفب) فاش عسسولا ناسنإلا نيب ب راوحو

 ةيقفأ ةقالع نع ريبعت كلذكو ؛ةفالخلا نم ةيدوبعلا ظح كلذو (ماللا رسكب)

 ةدايسلا ظح كلذو «هيلع هللا هفلختسا ام لك نيبو ةفيلخلا ناسنإلا نيب راوحو

 . ةفالخلا نم

 . يرايتخا رخآو يربج هجو : ناهجو ناسنإلا قح يف ةفالخلل نأ ملعا

 ىضتقمب ةفيلخ «ةفالخلل راتخملا «ناسنإلا نأل يربج هجو ةفالخلل

 سيل «''” ةلبجلاو ةرطفلاو ةقلخلا ىضتقمب ةفيلخ هنأ يأ ."ىهلإلا لعجلا'

 .ىفكو ةفيلخ وه . . . . نوكي ال وأ ةفيلخ نوكي نأ يف اريخم

 نإ 9 : هتكئالمل هباطخب اهجوتم لجو زع قحلا لوقي .ىرخأ ةهج نم

 ةركشلاو: فرغم غرك“ ةفيلخا“ ظل درو . "04 ٌدَكيِلَح ٍضْرَأْلا ىف ٌّلِعاَج
 قحلا نأ يأ .... رايتخالا بورض نم برض قالطإلا يفو «قالطإلا ديفت

 ؛هل ةفيلخ نوكيس يذلل ديدحت يأ نود قلطملا ىف ةفيلخ ناسنإلا لعج ىلاعت

 .ىفكو ةفيلخ ناسنإلاف مث نمو « * يل ةفيلخ " وأ ' يتفيلخ ' هناحبس لاق امف

 ةفيلخ ناسنإلا نأ يف ةفالخلا ةقيقح يف يلبجلا يربجلا بناجلا نمكي

 ةذاردلل نك زمزم اذهفا ف هللا يقف را كاسم هلل نقل ةيبلح انا كتف

 ناسنإلا ىلخ دقل . ةيرشبلا ةئيشملاو ةمهلا ةيلعافل ضوفمو «ةرحلا ةيناسنإلا

 ب

 )١( ءارسإلا : ١/9 .

 ؛توريب «يمالسإلا بتكملا ,يقوسدلا قوراف .د «' ضرألا يف ناسنإلا فالختسا ' عجار (؟)
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 وأ رابجلل هتفالخ لعجي نأ يف رايتخالا ةيرح هل ءاملكتم اديرم القاع اقطان

 . هفيلكت هفيرشت يفو «هفيرشت هتيرح يف «ءلوؤسمو رح وه .رايغألا وحن اههجوي
 تناك كلذل ؛هئازج ةيفيك هئالتبا ةجيتنو «هئالتبا نيع هرابتخاو «هرابتخا هرايتخا
 ةمظع نمكت رايتخالا اذه يف . ةيئازج ةرخآلا يف يهو ةيئالتبا ايندلا يف ةفالخلا

 الإ «ةددحم ةبترو مولعم ماقم هل دوجولا يف ام لك نأ ثيح «يناسنإلا ماقملا

 هفرشو هتعفرب «يولعلا توكلملا ىلع ةهج نم فرشي يخزرب هماقم نإف ناسنإلا

 ةلافسو هتءاندو هتراقحب يلفسلا ملاعلا ىلع ىرخأ ةهج نمو .هتناكم ولعو

 امإ عيطتسيو «يناسنإلا هءاقب يطخت ىلع هتردقب درفتي هدحو ناسنإلاو .هتناكم
 .يلفسلا ملاعلا كرد ىلإ يوهي نأ وأ ءيولعلا توكلملا قوف ام ىلإ ىقري نأ

 وحن هتفالخ فرصي نيح يوهيو ؛رابجلل ةصلاخ هتفالخ هجوي نيح ىفري
 .رايغألا

 هقلخ دقل .ةيدوبعلا ماقم ناسنإلا ىطختي نأ لاحملا نم هنأ اضيأ ملعا
 .ادبع ىوس نوكي نأ «ءلاوحألا نم لاح يأ يف ءهل نكمي الو ادبع ىلاعت هللا
 نم دبع وه «تاقولخملا لكك سيل ناسنإلا نأ الإ «ةيلبج ةيربج ةلأسملا هذه
 ةلأسم ىلاعت قحلا لعج دقل .هرايتخاب هدوبعم ددحي دبع . . . . صاخ عون

 رايتخا ةيرح هل كرت ثيح «ةيويندلا ةايحلا هذه ىف ءالتبالا ساسأ ناسنإلا ةيدوبع
 ادبع كلذب حبصيف هدحو هقلاخ وحن هتيدوبع حروب نأ ناسنإلا عيطتسي .هدوبعم

 اضيأ عيطتسيو ءاكرشم حبصيف هللا ريغلو هلل هتيدوبع لعجي نأ عيطتسي امك ؛هلل
 دبع لاوحألا عيمج يف هنكل .... ادحلم ارفاك نوكيف هللا ريغل اهفرصي نأ

 .هللا ىوس وأ هللا امإ هدوبعمل راتخم

 املاطل .هللا ريغل ةيدوبع يف طوقس هلل هتيدوبع نم ناسنإلا ررحت يف

 اذه «ةيدوبعلا نم ررحت دق هلل ةصلاخ هتدابع هيجوت ضفر اذإ هنأ ناسنإلا مهوت

 هنأ هللا ةدابع ناسنإلا ضفري نأ ىنعم سيل . . . . دابعلا نم ديدعلا لضأ مهو

 .هللا ريغل ةيدوبع قر يف طوقس وه لب «ةيدوبعلا نم ررحت

 ؟* ١



 مل اذإ .... هللا ريغل اهققح دق امتح وهف هلل هتيدوبع ققحي مل نم

 تنأف قحلل ادبع نكت مل اذإ . . . . هللا ريغل دبع ةرورضلاب تنأف هلل ادبع نكت

 قحلا نود نم ةدابعلا هل تهجو ام لك توغاطلا نأ كلذ . توغاطلل دبع

 لك .... لالضلا تاملظ ىلإ ىدهلا رون نم كجرخأ نم لك . ... ىلاعت

 توغاط ىوهلا .ةعنطصم ةيدوبع قر يف كرسأو ةيرطفلا كتيدوبع كبلس نم
 توغاط ملاظلا مكاحلا . . . . توغاط لاملا . . . . توغاط ناطيشلا ....

 . توغاط ةرئاجلا ةمألا . ... توغاط ىعامتجالا بصتملا ....

 ديا اه ا كرا نقيكلا ىفدسفلا ١ ب توق التاهل :تتسعسملا ةركنلا

 ةيوتلم ءاهتيالو ةلضم ءاهبيلاسأ ةيمالظ ءاهلبس ةديدع مكو .«تيغاوطلا

 . اهقرط
 رونلا ىقبيو تاملظلا ددعتت . . . . ادحاو قحلا ىقبيو تيغاوطلا ددعتت

 0 و ادحاو ىدهلا ىقبيو تالالضلا ددعتت . . . . ادحاو

 تريلا نو ُهَّلاا : ىلاعت قحلا لوقي .. 0 ادكاو ملسسملا ططارصلا يخبر

 هي ٌتوُمَدلعل ُمهْئآَملوأ أورتك تردَلأَو رولا لِ تعاللا نع ير يع

 "4 © ترئيك اهي ْمُه ٍراَثلأ ٌبَحَس 0 ل َلِإ ٍروْثلأ تن
 وه ذا 0

 ىد َّمُ روثلاو تظل َلَمَجَو ّصرَأْلاَو ٍتَوَمَسلَا ّقَلَح ىِذَلأ هِي ُدَمَمْللظ : كلذكو ....

 للم 2م

 ىليزم اذه نأ , ”اةديصصتلاو 0 "© تلف 0 يمك نيل

 هب امو مكلد هلِيَس نع مك د تم
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 دم لثشلأ أوُعِبنَت 1 هوُعِبَتَأف 4

 . 74و نلت كلم

 ةغيص يف تاملظلا ظفل دروو ءدحاو قحلا نأل ادرفم رونلا ظفل درو دقل

 . ةريثك سانجأ تيغاوطلا نأل عمجلا

 ةال : ةرقبلا )١(

 1 ماعنألا ١)

 . 6م# : ماعنألا 22



 تاملظ نمو ء«رايغألا ةيدوبع قر نم هتاذ ريرحتل ناسنإلا مامأ ليبس ال

 دحاولا طارص ىلإ ةدوعلاب الإ ةميلسلا ةيرطفلا هتيدوبع عاجرتسالو «تيغاوطلا
 يف ىلاعت قحلا لوقي .هدحو (هللا) هيف اهرصحو هلل ةيدوبعلا صالخإبو ءراهقلا

 لوعفملا مدق ام ؛ 7ع نيت َكايِإَو دبع َكاَّيإ 9 : ميركلا هباتك ةحتاف
 ال ءكاوس ىلإ هجوتن الو كايإ الإ دبعن ال يأ «مامتهالاو رصحلل الإ ' كايإ " وهو

 .راهقلا دحاولل اديبع انمد ام رايغألا دنع انل ةجاح

 ىرخأو ةيدرف ةيدوبع : ناتيدوبع اهلجأ نم ناسنإلا قلخ يتلا ةيدوبعلاو
 ةيدرفلا نوكتف «ةيعامتجا يهتنتو ةيدرف ءدبت لماشلا اهانعمب ةيدوبعلا . ةيعامتجا

 ممتت مل ام اهنكل ابوجو ةمزال ةيدرفلا ةيدوبعلا . . . . ةيعامتجالل اقيرطو ارسج
 ةيقبو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا ام .اهرودل ةلمكتسم ريغ ةصقان ىقبت ةيعامتجالاب

 وأ ةعومجم نمض هرودب مايقلل درفلل ادادعإ الإ ىرخألا ةيدرفلا تادابعلا

 هطبرت عمتجمل ةيكولسلاو ةيركفلاو ةيدئاقعلا ةدحولا حنمت تادابعلا . عمتجم

 . ىلاعتو هناحبس هللا ءاضرإ يهو ةليبنلا ةياغلا سفن

 ربع الإ كلذ نوكي الو ءملسملا ناسنإلا ةياغ وه ىلاعت قحلا ءاضرإ

 اًَمو# : ىلاعت لوقي ءهعمتجم يفو 4 هوا لا

 ىنعملاب هناحبس هلل ةيدوبعلا قيقحتو . © ف ذبعيل اَّلِإ ىنإلاو َّنْلْ ٌتَقَلَح

 هتاطاشنو ةقيمعلا هداعبأب ض رآلا يف فالختسالا ءانعأب مايقلا ربع رمي لماشلا

 نب محك ٍضرأْلا يف َهَميِلَح َكَتْلَعَج اَنِإ ُدْواَدي 8 : ىلاعت هلوقل ةباجتسا ةديدعلا
 يل سَ هللا ٍليِبَس نع 0 نبذل ٍَ 71 لس ْنَع َكّرِضيف ئوهلأ عيت 0 يحلب سات

 00 0 فالختسالا ءابعأو "7 ا جا اديِدَس ٌباَدَع

 ه : ةحتافلا )١(

 0 ص فوقف



 يف الإ نوكي ال ضرألا رامعإو «نيحلاصلا هللا دابع ةيقبو نيملسملا ةمئأ

 ءىرخألا ممألا ةياده ملسملا عمتجملا تاياغ نمو . عمتجم وأ ةعامج بلص

 نمو فاصنإلاو لدعلا ميق نم هكلمي امب ءاهيلع ةقحلا ةداهشلاو ءاهتدايقو

 ةيدوبعلا ىنعم قيقحت ىلإ ةهئاتلا ةيرشبلاب لوصولل 0 ماقملا ةعفر

 مُكَلَع ُلوُسرلا َنوْكَيَو ساّتلأ َلَع آَدَبُس اووُكَنِل اطَسَو ٌهَّمأ ُمكتلَعَج َكَِدَكَو»
 هب اة >>

 يف ةيدرفلا ني نيس حيت ةيدبعتلا 0 وأ تادابعلا لثمت

 ماسالا

 . عمتجمك اضيأ هتدابعبو درفك ىلاعت قحلا ةدابعب نذإ بلاطم ناسنإلا

 مهتيدوبع اوققحي نأ هدارفأ ىلع بجيف هلل هتيدوبع قيق قيقحت ام عمتجم دارأ اذإو

 مهتالماعم عيمجو مهتاقالع جيسن اوعضخي نأ مهيلع مث ءالوأ هلل ةيدرفلا

 . '"” ةيعيرشتلا هللا ةدارإل ةماعلا مهتايح جهانمو

 اهتيدوبع تهجو نم عم ةمايقلا موي رشحت دارفأ ةرمز لك وأ درف لك
 لوقي .ريصملا سئبف ايتوغاط ناك نإو ءريصملا معنف اينابر ناك نإ ؛هوحن
 رشح نوعرف همامإ ناك نم . "74مم يانأ لك ْأوُعْدَن ّمْوَيُط : ىلاعت قحلا
 هتودقو همامإ ناك نمو «ناماه عم رشح ناماه همامإ ناك نمو «نوعرف عم

 مويو# .. . .هعم رشح ىنابر ةفيلخ همامإ ناك نمو .هعم رشح يناطيش ةيغاط

 ل تب قي ©) اليس لورا مم تدم تيب لوني ِهْيدب لع ماظل شح
 ل 22

 نطْيَسلا تراكو ٍفاج ذإ دب ركلا نع ىَلَصأ دَمَل © اَلِلَح امال ذِي

 )١( ةرقبلا : ١857 .

 «توريب «يمالسإلا بتكملا ,.يقوسدلا قوراف .د .' ضرألا يف ناسنإلا فالختسا ' عجار )١(

 . ١9485

 . ل١ : ءارسإلا (*”)
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 . "49 كَ نسل

 ماكحأ نم هتماقإ ربتعي «ةيدئاقع ةجاحو ةينيد ةرورض ملسملا عمتجملاو

 ةينابرلا ةيالولا قيقحتل طورشلا قدأ نمو ماكحألا مهأ نم لب «ةيلوألا مالسإلا

 نم ليصألا يدمحملا مالسإلا دشني يذلا عمتجملا ةماقإ .ةيهلإلا ةفالخلاو

 «ةينيدلا رئاعشلاو ةيدبعتلا ضئارفلا ةماقإ ىلع مدقم «ةيمالسإلا تابجاولا دكوأ

 ةيدرفلا ةيدوبعلا قيقحتل ةيساسألا تانامضلا لثمي ( ملسملا عمتجملا) هنأ ثيح

 «ةيدبعتلا ضئارفلا ةماقإل ريسيت ملسملا عمتجملا ءاشنإ يف :ةيعامتجالاو

 ةلادعلل طسب «ةينابرلا دودحلا ةماقإل عيجشت «ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطتل ليهست
 اظفح «تافارحنالا عاونأ يف طوقسلا نم دارفألل ةيامح «ةيعامتجالاو ةيدرفلا

 ةنميهللو نيرئاجلاو روجلل دصت .«تادسفملاو شحاوفلا كلاهم نم مهل

 نمف هلهأ نيب هتبرغ يف وأ ملسملا عمتجملا ةبيغ يف امأ .... نينميهملاو

 تاوزنلاو ضراعتت اهنأل ةيهلإلا ماكحألا لطعت نأ «يهيدبلا نم لب «نكمملا

 فعضتو «نتفلا رثكتف تايرغملاو تاقوعملا فعاضتتو «ةيناسنإلا تاوهشلاو

 . عمتجملا ةناصح

 )١( ال : ناقرفلا .59 .
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 بابللاةصالخ هيف تعمج  باتكلا باوبأ ةدمع بابلا اذه

 باطخلابدوصقملاتدنأف بابلألايوؤ نم تنكذإ

 بابللا نم هيلع تردقام فرتغاو باجعلا رهاوجلا راحب يف صغ

 باوج الو ةمرح رارسألل نوفرعيالو باوبألا فلخ نوتصنتي نمم تنك نإو

 باترم ريغ ديرم لكل ءافش اهيفف باوبألا نم ىضم ام ضعب كيفكي

 سفنلا ةفرعم يف
 هللاب ملعلا يف ناسنإلا لامك نأ «ةيدبأ ةداعس كايإو هللا يندعسأ ملعا

 حاتفم نأ اضيأ ملعاو ؛هاوحف نم بستكا ام ردقب هسنج ينب ىلع هلضفو «ىلاعت

 انتي مِهِِرْعَس» : هؤانث لج قحلا لاق ثيح هسفنب ناسنإلا ملع ىلاعت هللاب ملعلا

 مركألا لوسرلا نع رثأ امك 2 4 يل ُهَنأ َمُهَل نيب ٌّقَح َحيِفَنَأ فو ِقاَمآأْلا ىف
 . " هبر فرع هسفن فرع نم " : هلوق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 نيع لب ؛هيلع اليلد هلعجو هتروص ىلع ةفيلخلا ناسنإلا هللا قلخ دقل
 نع زجاعلاف «لولدملاب ملعلا ىلع امدقم ليلدلاب ملعلا نوكي نأ دب الو «ليلدلا

 .هبر ةفرعم نع زجعأ هسفن ةفرعم

 رظنلا ىهانتي ال «هل عاق ال رئبو ءهل لحاس ال رحب ةيناسنإلا سفنلاو

 دادزا اهب املع دادزا املكو «ءاهب املع دادزا اهيف ارظن ناسنإلادادزا املك ءاهيف

 ءاهب ةفرعملا نع زجع فاطملا ةياهن يف سفنلاب ةفرعملا نوكت دقو ءهبرب املع

 )١( م" : تلصف .
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 الإ فرعي ال ىلاعت هللاف . فرعي ال بولطملا اذه نأ فرعي نأ ديري نم فرعيف

 «برلا فرع بوبرملا فرع نمف «هللاب الإ نوكي ال ناسنإلا نأ امك ناسنإلاب

 .فرعي ال بوبرملاف فرعي ال برلا ناك اذإو

 ناسنإلا رهوج اهيعسو اهكاردإو اهمالكو اهقطنب ةيناسنإلا سفنلاو

 دجمألا لوسرلا نأ ىرت الأ ؛فيرش اهماقمو عيفر اهنأش «هجاتو هتنيزو هتقيقحو

 اهنإ * : هل ليقف يدوهي ةزانجل ماق هنأ هنع رثأ اميف مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع

 . 9 اسف كيلا مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع لاقف " يدوهي ةزانج

 اهل نوكي ال فيكو ءاهتناكمو اهفرشل اميظعتو سفنلل الالجإ ماق دقل

 يتوكلملا ملاعلا نمو «ةقولخم ةيبوبرلا فصو رون نم يهو ةعفرلاو فرشلا
 . ةلبقم ةراهطلاو ةفعلا ماقم نمو .ةلزنم يناحورلا

 . ددجتم ميدق ثيدح سفنلا نع ثيدحلاو

 يف اومدقو .لوقلا هيف اولصفف «ءنومدقألا هنأش يف ضاخ ثيح ميدق وه

 اددجتم لظيسو ءددجتم وهو .ميهافملا اوئشنأو ءراكفألاو تاحورطلا هنأش

 يعامجلا وأ يدرفلا ىوتسملا ىلع يسآملاو دماحملا لك لصأ نأل «ماودلا ىلع

 عبنم . ةيرشبلا سوفنلا اهاتأم .ةيناسنإلا ىوتسم ىلع ىتحو لب «يعمتجملا وأ

 ةيناسنإلا سفنلا ههرم ضرألا هذه هجو ىلع «روجمفملاو ىوقتلاو ءرشلاو ريخلا

 شيعي ال درفلا نأ امبو .هريغو هسفن هاجت هكولسو درفلا لعف تادر ىلع اهريثأتو

 ذوفن درفلل ناك اذإو ءكولسلا كلذب رثأتت اهرودب ةعومجملاف .ةعومجم ىف الإ

 دعب وأ .ةرشابم رثؤيس كلذ نإف تاعامجلا ةيقب ىلع ةنطلسو ةوق هتعومجملو

 ةيكزتلا رمأ عم ةفقو انل نوكتسو ؛اهريهطتو اهتيكزتب الإ نوكي ال ةيناسنإلا

 نم .ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا نم ريخألا بابلا اذه نم هعضوم ىف ريهطتلاو

 ؟ ١



 ةمألا ديب ةيرشبلا ةماعزو ةيناسنإلا ةدايق نوكت نأ هناحبس قحلا دارأ كلذ لجأ

 .حلاصلا لمعلاو ؛ميلسلا ركفلاو «ةحيحصلا ةديقعلا تاذ .هللا رونب ةرصبتسملا

 لع ادهش اووُكَنِل اطَسَو ُهَّمأ كتَمَج َكِلَدَكَو» : هؤانث لج لاقف .لداعلا ماظنلاو
 ىلاعت قحلا نم رمأ هيلإ ردصي نم نإ .2' اديه ْمكَيَلَع ُلوُسرلأ َنوكَيَو سائلا
 ردقو «ةيلاع ةجردو ءعيفر ماقم وذ نوكي نأو دب ال ةيرشبلا ىلع ادهاش نوكيل
 نم ةلبقلا ليوحت نع ىلاعت همالك قايس يف ةميركلا ةيآلا تدرو دقل .ماس
 ءاهتسلا ُلوُفَيَس# : ىلاعت هلوق اهقبس ثيح مارحلا دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا

 ّلِإ ُهآكي نم ىدْبَب ٌبرْئَمْلَاَو ُفِرْمَمْلأ مني لك ًاَهََلَع أوك تلا ْمهَلَبَق نع ْمُهلْلَو ام ساّنلأ َنِم 01 0 هرم همي صرم للا هاجم يم أ عر مر 2 »2 ماا سس مو ةار اس 2م
 ه مز هَكَي ١ 3 5 تلا 2 2. «) 4 معج 2+ 0

 تايم مم 2
 رسم ام ْتْيَحَو ٌراَرَعْلا ٍدِجْسَمْلا َرظَس َكَكَهَجَو ِلَوَه اهصْرَن َهَلبَو َكَنَسِلَونلَف ِءاَمَسلا و 4 .٠ 2000 طر روس 26ج 2 22
 . 7 « مرطَس حكشوجو ًاولوف (0) يم سم 5

 ةمألا «ليئارسإ ينب نم اهلاقتناو ةماعزلا رييغتل زمر ةلبقلا رييغت نإ

 ناكم ليدبت درجم نكي مل رييغتلا اذهو .ةدعاولا ةمألا «نيملسملا ىلإ «ةيغابلا

 نم يمسر نالعإ ةقيقحلا يف ناك لب .ءاهفسلا همهف امك هاجتاب هاجتا وأ ناكمب
 هنأل «ةدعاولا ةمألا ىلإ اهميلستو ةيغابلا ةمألا نم ةماعزلا بحسل ىلاعت قحلا

 لاقتنالل يرورض وه ام لك اهاطعأ يأ .'*” ميقتسملا هطارص ىلإ اهاده هناحبس

 . ملاعلا ةدايق ىلإ سوفنلا ةدايق نم

 طسولا ةمألا .... ةيدمحملا ةمألا ىلإ ةلوكوم ملاعلا ةدايق ةيلوؤسمف

 نيب نوكي وأ «لالحنالاو فرطتلا طسوتي اعقوم ذاختا ةيطسولا تسيلو ....

 )١( ةرقبلا : ١84 .

 . ١17 : ةرقبلا (؟)

 ) )5ةرقبلا : ١54 .

 ةعبطلا «يدودوملا ىلعألا يبأل ' ةرقبلا ةروس حرش .نآرقلا ميهفت ' اضيأ عجار ةركفلا هذه لوح (4)
 . ١948١ / م6 .قيناثلا

 لفي



 فلاخي موهفمو رخآ دعب ةيبرعلا ةغللا يف اضيأ ةيطسولل لب . . . . نيللاو ةدشلا

 ىلص دمحم ناك لوقن .اهخيسرتو اهسيركت ضعبلا لواحي يتلا ميهافملا هذه

 ناك يأ . ... برعلا طسو شيرق تناكو «شيرق طسو ملسو هلآو هيلع هللا

 اردق مهالعأو لجر لضفأو شيرق يف لجر فرشأ مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع

 اهفرشأو اهلضفأو برعلا لئابق ىوقأ شيرق تناكو . ... ةلزنم مهامسأو
 «ةمألا ةوق هب ساقي ارايعم ةيطسولا نوكت راظنملا اذه نم . . . . انأش اهمظعأو

 هيف ناف سوقلا اذه قلغن .ممألا نيب ىمسألاو ىوقألاو لضفألا نوكتل ازفاحو

 اءافش روحبلا قماوع يف صوغلل يفكي ام تاعفانلا تاهيبنتلاو تاءاحيإلا نم

 هللابو لوقأف «سفنلا نع ثيدحلا وهو سيئرلا عوضوملل دوعنو ءرودصلل
 : قيفوتلا

 ءنأشلا ةميظع .ةجردلا ةعيفر «ماقملا ةفيرش ةيناسنإلا سفنلا تناك امل

 نأ تدرأ «كلذ نم رثكأ اهنأش ةعفرو كلذك تناك امل . . . . أشنملا ةرهاط

 نم ائيش فرتغأ يناسع ءاهرارسأ راحب يف حبسأو ءاهراوغأ يف صوغأ

 .اهقئاقر نم اضعب نيبأو ءاهقئاقح

 قئاقرو «ةينابر رارسأب ةطاحم حورلا ةفرعمك امامت سفنلا ةفرعمو

 اهمهفي ال رارسألاو ءافخلاو ءامعلا نم تاقلح . . . . ةيسدق تايفخمو «ةيتوكلم

 ناميإلا ةيؤر ىلع دمتعاو نايعلا نع لوع نم الإ اهب طيحي الو رئاصبلا لهأ الإ
 . ةيهانتم ريغ رارسألا لضتو . . . . رس دنع فقو دقف رس ىلع فقو نم ....

 نذؤي مل يتلا رارسألا نيب نم سفنلا ةقيقح ةفرعمو حورلا ةيهام فشكو

 حورلا نأل ؛اهلهأ نم سيل نمل اهفشك يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
 َقَر ٍرْمَأ ْنِم ٌحورلأ ٍلُق جورلا ٍنِع َكتوُلَمْسيَو# : هؤانث لج قحلا لوقي .ملاعلا ةيرمأ
 .'"” 4م البق اَّلِإ لهل َنْي رست آَمَو

 )١( م48 : ءارسإلا .

١*4 



 ُهَل الأ» ملاوعلا لك ىلع ةنميه ىلاعت قحللو «رمألا ملاع نم حورلا

 ةديعب «؛لايخلاو سحلا نع ةجراخ رمألا ملاع تادوجومو ل” «رركلاو قلل
 الو اتكلا تيت ةلكاد ربع :ناكملاو ةيهنلا ةييدع» زانفعالا ركفلا هع
 .ريدقتلا الو ةيمكلا

 ةصاخلا ىلع رجحي صن تسيل ءارسإلا ةروس نم ةميركلا ةيآلاو
 نآرقلا يف لاؤسلا نأ كلذ ؛امههباش امو سفنلاو حورلا قئاقح يف ضوخلا

 نع لاؤس امإو «هب لهجلا رضي ال ءيش نع لاؤس امإ : نيينعملا دحأ هل ميركلا

 لهجلا رضي ال يتلا ةلئسألا ليبق نم حورلا نع لاؤسلاو . هب لهجلا رضي ءيش

 ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلا رابتخا دوهيلا هب تدارأ لاؤس ....اهب

 هللا لوق ' : ةجحلا يف هيلع ىلاعت هللا ناوضر يولهدلا لوقي .مالسلاو

 الإ ملعلا نم متيتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو ' : ىلاعت

 .نظي امك حورلا ةقيقح ةمألا نم دحأ ملعي ال هنأ يف اصن تسيل ةيآلا ' اليلق

 هنع تكسي ام اريثك لب ؛ةتبلا هتفرعم نكمي ال عرشلا هنع تكس ام لك سيلو

 . يولهدلا لوق ىهتنا " ةصاخلل هتفرعم نكمأ نإو ةماعلا ىلع هتقدل

 .تاماقم ديحوتلا لهألو ءتاجرد ناميإلاف

 قيدصتلا دنع اوفقو نمم رارقإلا لهأ ديحوت «ديحوتلا تاجرد ىلوأ

 ءانعو ةريحلا تاناعم مهسفنأ اوفعأف ءميركلا نآرقلا هب ءاج امب ميلستلاو

 مهلو ؛ © «© ٌُريِصَمْلا كلو ابر كئاَرَفقُع اسمو انمي اولاكو#» "”ثحبلا
 هر 3 7 م 5 0 1 5 6 ١

 نووي نيذْلا» . . . . نوحلفملا مه كئلوأو ليزج رجأو ميظع باوث هللا دنع
 روع وم ع ص ماو عل مم عم

 ” م تكس رياء < 2مل : 0 م < 1 0

 لِزنَأ امب تنونمؤ» نيذلاو توقف مهتسزر اممو ةولبصلا نوميميو بيغلاي
 ص

 )١( فارعألا : 054 .

 ١) دومحم ىفطصمل : مدعلاو دوجولا 1 عجار ةركفلا هذه لوح 3

 ةرقبلا (؟9) : 7808 .
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 رو 2 ري

 0 نم ىده لع كيتو 9 َنونقو مه رخل كلك نم أ ا
 ءودر 0

 . "4 جو نوحي مه كيلو

 لهأ ديحوت وه ىمسأو ىقرأ ديحوت رارقإلا لهأ ديحوت قوفو

 نورباصلا .نوقداصلا نوطبارملا مه رارسإلا لهأو .. . .رارسإلا

 ردق ىلع لك «ىلاعت قحلا مهل حابأف ديزم ىلإ اوعلطت نمم . . . .نودهتجملا

 ضعب دجت ىتح «رارسألا نم ضيف مهل فشكو ءايافخلا نم ضعب «هدادعتسا

 .اهقاوشأ يوريو اهلوضف يفشي ام ددجتملا دازلا نم ةقاوتلا سوفنلا

 .رابتعالا باحصأ ديحوت ءرارسإلا لهأ ديحوت قوفو

 .ءافصلاو رهطلا ةمق تغلب نيبجتنملا نم ةبخنو نيراتخملا نم ةلث مهو

 اهب قلحو «ندبلا رسأ نمو ايندلا سبح نم اهحاورأو اهسوفن نع سفنو ءهمركو

 كلملا ءاجرأو .ءسوفنلا بهايغو ضرألاو ءامسلا قافآ يف ةظقيو امانم

 وهو .قلخلا رارسأو رمألا ايافخو عنصلا عئادب ادوهش اونياع ىتح ؛توكلملاو

 .مهقوف نمو ةصاخلا ةوفصل الإ قوذ الو هيف لخدم ال قيقد فيرش ماقم

 ةيساسأ تافيرعت

 حرشلا كلذ نأو «حرش ىندأ ىلإ جاتحي سفنلا ةيهام حيضوت نأ ملعا

 نعو «ةيفخم اهنطاوب يف ىرخأ تايمسمب سفنلا هابتشال لمأت ىندأ يعدتسي

 ءافخلا نم تاقلحب اهتايهام ةطاحم تايمسم . . . . ةيشغم انرئاصبو انراصبأ

 .رارسألا نم ةلاهبو «ءامعلاو

 ديزي الو ضرغلاب قلعتي فشك ... ارا نود سفنلاو حورلاو بلقلا : يهو

 )١( ةرقبلا : 7

 ليش



 دوأ «نايبلا قيرط ةبعجلا يف ام ذخأيو «نايبتلا يف لسرتسأ نأ لبق نكل .هنع

 .«بلقلا ةقيقحو «حورلا هنكو «سفنلا ةيهام لوح فالخلا نأ ىلإ ةراشإلا

 نم لك ةفيظو لوحو . . . . رسلا نطاوبو «لقعلا تايفخمو .تاذلا فيرعتو

 حودممو دومحم لب ؛«عورشم فالخ «نيرخآلاب اهتاقالعو تايمسملا هذه
 «نيدلا ناكرأ نم انكر دهي الو «ةعيرشلا لوصأ نم الصأ مدهي ال فالخ . ...

 مامت ىلإ ةيدؤملا ةفرعملا لامكو ءديجملا ديمحلا ةدابع ديرملا ةياغ تناك اذإ

 .ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقيو عيمجلا يدهي هللاو ءديحوتلا

 بلقلا

 نايعلل ودبي امك مد ةخضم بلقلا سيل
 نأشلاوةعفرلاهلوكلذنمىمسأوهلب

 ناريح هيف ضاخ نم لكو زمر بلقلا
 نارسخ يذو رفظ بحاص نيبام

 ناسنإلا يف رومعملاهللاتيبوه

 ماركإلاو لالجلا اذ تايلجتل لحمو
 ناروكذملا باتكلاو روطلا هيف عومجم

 نايدلا شرعو فقسلاوقرلااذكو

 لاثمألاهرونب بورضملاوه
 نآرقلاو ليزنتلامكحم يفامكح

 نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب يذلا وه
 ناو نيح لك يف سبلقتع لاهل

 ناسحلاةينابرلاتادراوللةآرم

 نأش يفوه موي لك يذلا هعسوب عسو

 نانيعلانيعلالدبهيف قحلل

 نالماكتم نيقيلل ىرخأو ةريصبلا نيع

 يا ١



 : نيبرض ىلع نوكي بلقلا فيرعت

 ةلتك ىوس نوكي نأ ودعي ال رظنلا باحصأو سانلا نم ةماعلا دنع وه

 خضت ةخضم . .. . ردصلا نم رسيألا بناجلا يف ةعدوم لكشلا ةيربونص محل

 مدعب قورعلا يف ءامدلا دمجتت «ناسنإلا مسج رئاسو قورعلا وحن مدلا اهتاضبنب

 .اهفقوتب ةايحلا بلستو ءاهضبن

 الو ينامسجلا بلقلا ىلع ةلصفنم ريغ ةيناحور ةينابر ةفيطل هتقيقح يف بلقلاو
 نإ . .. . مسجلاب ضرعلا قلعتل هاضم ينامسجلا بلقلاب اهقلعت ؛هب ةلصتم

 .... لقعلا روط ءارو ةوق وه لق تئش

 راونألاو «ةيهلإلا تادراولاو «ةينابرلا تايلجتلا طاقتلال ةآأرم . . . . ةآرم بلقلا

 ةيناطيش رطاوخ نم ةيناملظلا راونألا طاقتلال ةآرم كلذك وهو . . . . ةيتومحرلا

 . ةيمئاهب تاوزنو ءةيسفن تاوهشو

 لاح ىلع تابثلا هيلع لاحمو ءدّيَقَتلا هيلع لاحم «بيلقتلاب مولعم بلقلا
 يف بلقتلا عيرس بلقلا ؟ نأش يف وه موي لك ىلاعت قحلاو تبثي فيك .دحاو

 نم ّلَجت لك عمو «سافنألا نم سمن لك عم بلقتي . . .. امئاد لاوحألا
 ىلجتي ال هدوج نئازخ يهانت مدعبو هاياطع عسوب هؤانث لج قحلاو ؛تايلجتلا

 هيلع هللا ىلص ناك كلذل . نيدبعل لاحلا سفنب الو «لاحلا سفنب نيترم دبعل

 رثأ امك ' كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا تّبْثُم اي ' : لوق نم رثكي ملسو هلآو
 عباصأ نم نيعبصإ نيب بلقلا نإ ' : هلوق مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع هنع

 . ' ءاشي فيك هبلقُي نامحرلا

 يف درو امك «نينيع بلقلا يف هلل نأ ,كتريصبو كرصب هللا رون ملعا

 . ' نانيع هبلقل الإ دبع نم ام ' : دجمألا لوسرلا لاق ثيح فيرشلا ثيدحلا

 نيع ىرخألا نيعلاو .نيقيلا ملع نوكي اهبو ةريصبلا نيع ىلوألا نيعلا
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 يف ةئماكلا توربجلا رارسأو توكلملا ايافخ ىلع ناتحتفنم نانيعلا .نيقيلا

 حرش ىندأ يعدتسي امهنأش يف ثيدحلا ؛نايدلا نم ةنم هيلع ةدراولاو ناسنإلا

 «ناهذألا ىلإ ةيتوكلملا ةروصلا بيرقتب اديفم نوكي امبر حيضوتلاو «.حيضوتو
 ملاع يف عقي امب ةداهشلا ملاع يف عقاو وه ام نيب ةازاومب موقأس كلذل

 : قيفوتلا هللابو لوقأف «توكلملا

 اقفو بيغ ملاعو ةداهش ملاع : نيملاع ىلإ ملاوعلا تمسق تئش نإ
 .'"" 46 ٍلاَمَسْلا ٌريبَكْلأ ِةَدْبَلأَو ِبيمْلَأ ٌميدَعل : ىلاعت هلوقل مرسوم وام

 لك وهو بيغلا ملاع هلباقيو «سحلا هكردأ ام لك وه اندنع ةداهشلا ملاع

 «توكلملا ملاعك ىرخأ ملاوعل عماج بيغلا ملاعو . تاسوسحملا نع باغ ام

 ليصفتو . . . . اهريغو «قلطملا لايخلا ملاعو ءرمألا ملاعو توربجلا ملاعو

 ملاوعلا كلت نأ فرعت نأ بجي نكل ءانعوضوم راطإ نع جرخي ملاوعلا هذه
 ملاع ىلإ ةفاضإلاب ةداهشلا ملاعف .ةداهشلا ملاع اهاندأ نأو ءاهنيب اميف ةلضافتم

 يأ ءوهو ؛حورلا ىلإ بلاقلاو ةروصلاو «بللا ىلإ ةفاضإلاب ةرشقلاك بيغلا
 الو لوق الو ةكرح ردصت ال .توكلملا ملاع ريخستو رهق تحت «ةداهشلا ملاع

 .ىلاعت قحلا نم ةمكح «بيغلا ملاع نع الإ ةداهشلا ملاع نم نوكس الو لعف

 قرطلا ىدحإب كرديف بيغلا ملاع امأ .ءسحلاب كردي ةداهشلا ملاع

 مركألا لوسرلا وأ هنأش لج قحلا مالك يف لثمتملا يعرشلا ربخلاب امإ :ثالثلا

 ءددسملا يلقعلا رظنلاب امإو «مالسلا مهيلع ةمئألا وأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ينادمصلا ماهلإلاو ينابرلا دراولاب وأ

 نيعب كردي بيغلا ملاع نإف ءرصبلا نيعب كردي ةداهشلا ملاع ناك اذإ

 ةطسبنم ةعطاس ةيسحلا راونألا تناك اذإ الإ تارصبملا كردي ال رصبلاو .ةريصبلا

 جارسلا وأ سمشلا رون ةيسحلا راونألاب دصقأ ؛ةيدام عناوم وأ بجح نود اهيلع

 )١( دعرلا : 4 .

 ليغ



 ةيداملا بجحلاب دصقأو ءةيعانطصالا وأ ةيعيبطلا راونألا نم كلذ هابشأ وأ

 دوجو ناك اذإ . طرفملا برقلا وأ طرفملا دعبلا عناوملابو «ةفيثكلا ماسجألا

 ملاع يف تارصبملا رصبلا رصبيل طرش ةيداملا بجحلا باجتحاو ةيسحلا راونألا

 ةداملل سيل .ةيدام ريغ بجحلاو ةيسح ريغ بيغلا ملاع يف راونألا نإف «ةداهشلا

 ةريصبلا نيع نيبو ةيبيغلا راونألا نيب سيلو «بيغلا ملاع يف ىنعم ناكملل الو

 «لفقلاو نارلا لثمي رخآ عون نم بلقلا بجح امنإ .دعب الو برق الو ةفاسم

 ىلع رارصإلاو رابكتسالاو ضبقلاو صالخإلا مدعو «ةواشغلاو نكلاو ءاطغلاو
 .اهمهأ يصاعملا

 .«بنذلا دعي بنذلل ةوسقلا نم هبكرو بلقلا ىلع ىطغ ام وه نارلا
 أوك اك مهيوُلُه لع نار لب الع» : هنأش يف ىلاعت لوقي «سندلا دعب سندلاو

 مأ تاَءَرشْلا َنوُرَبَنَي لفأ# : هنأش لج لوقي لفقلا نأش يفو .2''” « مكه َنوُبِسْكَي

 اني َةَئِكسَأ ب ابو اولاََوط : اضيأ هناحبس لوقيو '"”91(4هلاَمْتَأ ٍبوُلُم َلَع
 ىلإ اضيأ ةراشإلا بجيو .ةميركلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ "7 ه«ِهَلِإ آَيوُعَن

 لوقي «هللاب ذايعلاو ىمعلا ىلإ كلذ ىدأ بلقلا ىلع بجحلا ترثاكت ىتم هنأ

 . 240 « روث يف لأ ِبوُلُمْلا ىَمَت نكلو# : ىلاعت قحلا

 هبلق ةأرم ىلإ ديرملا دمع اذإف ؛«تادهاجملاب الإ عفرت ال بلقلا بجح

 لك اهنع لازأ ىتح «تادهاجملاو تاضايرلا عاونأب الإ نوكي ال كلذو ءاهالجف

 ىلع دوجلا ةرضح نم طسبنملا رونلا عم هيف نماكلا ةريصبلا رون عمتجا باجح
 رونلا كلذ رهظ اذإ .؟" توكلملا لهأ هب ىءارتي يذلا رونلا وهو بيغلا ملاع

 يدل نيمفطملا )١(

 . 58 : دمحم ('0)

 . 6 : تلصف (”*)

 . 45 : جحلا (5)

 يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلل * ةيناسنإلا ةكلمملا حالصإ يف ةيهلإلا تاريبدتلا ' : اضيأ رظنأ (5)

 . توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءهرس سدق
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 ىلع ةريصبلا نيع نم عاعشلا سكعنا ءرصبلل سمشلاك وهو «ةريصبلا نيعل
 بئاجع ىلإ رظنيف تارصبملا ىلع نيعلا نم عاعشلا ساكعناك بلقلا ةحاس

 تغلب اذإ مث . . . . تايفخملا قئاقر نياعيو تابيغملا رارسأ دهاشيو «توكلملا

 بجحلا اهنع تحازناو «ءاقنلا نم اميظع ادحو ءافصلا نم اريبك اردق بلقلا ةآرم

 تفشكتاو ءراونألا تلصتا «ةينابرلا ةيانعلا لهأ نم لمكلا ظح كلذو ؛ءاطقرلا

 رون ىلإ ةرظانلا نيقيلا نيع ىهو بلقلا ىف ىتلا ةيناثلا نيعلا تحتفناو ءرارسألا

 : العو لج يداهلا لوقي ءهب يدهي يذلا رونلاب رظنت ةريصبلا نيع
 كَل لَمْجمَو ويْخَت نم نيلي كيب -دلوشرب أوِماَو هلأ وهنأ أوُنَم' َنيِلا اًمأتي»
 يذلا رونلاب رظنت نيقيلا نيعو ”١ 42 ُءِي ٌوُدَح ُهَّلأَو مك َزفْميو .هي َنوُشََم و
 . ") دمي نم وروي ُهَلَأ ىرجيا# : ىلاعت لوقي «هيلإ

 . ةريصبلا رون لمتكا اذإ الإ نيقيلا نيع حتفنت ال «نالضافتم نارونلا

 ءافصلا نطاومو رونلا رداصم وحن هجورع فرفرو ديرملا قارب نارونلا
 ماقم ناكف ءهيلإ يدهي يذلا رونلاب هب يدهي يذلا رونلا لصتا اذإ .ءاقنلا نكامأو

 تلجتو «قئاقحلا تنابو .ءبجحلا تراغ “7 «ِرَوُن َلَع رون ماقم بلقلا

 رتتساو ءروتسملا فشكو ءرضاحلا باغو .بئاغلا رضحو ؛قئاقرلا
 : *” مظانلا لوقي «فوشكملا

 نيرظانللىريالامىرت ذنويعاهلنيفراعلابولف

 )١( ديدحلا : 58 .

 ) )0رونلا : 8” .

 ) )9رونلا : 8" ,.



 ءرسلا وه بلقلا حور . . . . رسلا وهو حور بلقلل نأ اضيأ ملعاو

 ضوخلاو . . . . ندبلا يف حورلاك بلقلا يف رسلا . . . . بلقلا وه رسلا ندبو

 الإ هقرط نكمي ال رخآ بابو «ءامعلاو ءافخلا تاقلح نم ىرخأ ةقلح رسلا يف

 نع حفصلا برضن .رمأ هعم نمل الإ هجولو نكمي الو ءنذإ هل ناك نمل

 رسلا تركذ امنإو ؛ةمرحو ةلمح لاقم لكلو ؛لاقم ماقم لكلف .هيف ضوخلا
 .نيكلاسلل ةضافتساو نيديزتسملل ةراشإ

 حورلا
 تادرفملا تاتباثلا رهاوجلا نيب نم

 تايفخملا رارسألا ةبحاص حاورألا تناك

 تامداق ينابرلارمألاملاع نم

 تارهظاهل'نك'زيزعلارمألاب
 تابئرُمةثالثتاماقمىلع

 تارتختسللا انهض ادعو انكر انيمظ

 تاجرد ىنسألا يه ميظعتلا حاورأ

 تاباطنخلا سدقأ يف اهيلإ راشملا نيلاعلا نم

 تارضحلا فرشأب تافكتعم تاّرهطم

 تابئاغ هاوس نع هلالج يف تاميهم

 تافطتخم تالوغشماهتاوذ نع

 تاركاس تارئاح لالجلا لامج يف

 تاذلاب ليبي رمألاب ال تادباع

 تاماقم ةيولعلا حاورألا ىلعأ يه

 تانطلسلاوةنميهلااذالإاهقوفام

 تاعلطلا ىببأ هل تناك قحلا رون نم يذلا
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 تاحباس هرادم ىف تادوجوملا ىحر

 تاجتشأالاك ةهعيستل لككلاو اهلصأ وه ْ

 تادوجوملا لكل حاورأ ريبدتلا حاورأ

 تايولعلا اذكو تايلفسلا روص اهم تماق

 تانونيكلا لكك تناك لامجإلا ةرضح ىف

 تايلجتلا ل بق نائم لا دنع ةلصفم

 تادادملا سدقأ يف ةدوجوملا فورحلاك

 تانكمملا نم ءاش نم روصب ةزيمتم ترهظ مث

 تاحبسملانماهيبرل.«ةربدم .ةمهلم

 تاساسحالا نع رتتسم وأ اهحيبست داب

 تارهطم تافلكم لسر ريخستلا حاورأ

 تارخسم قحلاتاقولخمل ءةكئالم

 تاوامسلاو نيضرألا ءاجرأ ىلع ةلكوم

 تارخازلاراحيبلاوءاوهلااذكو

 تاثدحملانم ثدحي ثداح نمام

 تارخسملا نم كلمهبلكودقوالإ

 تاقباسلاءانتعالاوظفحللف

 تامسقملالايص متلاو ريوصتللو

 تاطستانتلا بفهزوملاو نيتمعرتشللاو

 تايقلملاو تامللاماهلإللو

 تانعراقلا قيزشتملاو ثفييتقتشللو

 تالسرملارربخ الو ءابنإللو
 تارشانلاةفيرشلامولعلا بلطلو

 تابتاكلا ماركلا ةرفسلا نايسن نود
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 تافصاعلاو تايلاتلاو تايراذلااذكو

 تاريجاولاو تان انستلاو تاكابفهتلاو

 تاريدقتلا بحاص الإ اهددع ملعي ال دونج
 تاعيطم تادباع قيحللاهلكو

 تارفغتسملا تادعاقلا تامئاقلااهنم

 تاينثملا تادجاسلا تاعكارلااهنمو

 تافيحتملا قرششاب اهنم انملع قم ىلع
 تابويغلا بهايغب ملعن ملنمو

 تايحتلا صلخأو مالسلا ىكزأ

 تاولصلا سدقأو مارتحالا فرشأو

 : نيبرض ىلع نوكي .بلقلا فيرعتك امامت ءحورلا فيرعت

 هتجضنأ يراخب فيطل مسج رظنلا باحصأو سانلا نم ةماعلا دنع وه

 ندبلا ءازجأ رئاس يف رشتنم ل «ينامسجلا بلقلا ةرارح

 دنع دوجوم هنأل «يناويحلا حورلاب تئش نإ همس .براوضلا قورعلا ةطساوب

 ىتم .تاناويحلا كلت ىدحإ ناسنإلاو ءاعيمج اهنيب كرتشمو تاناويحلا عيمج

 ليقو ءاكرحتم ناك ام نكسف ؛ىوقلا عيمج لاوحأ تلطعت «ندبلا حورلا قراف

 تاناويحلا رئاسو ماعنألا نأل «حورلا اذهل هنأش لج قحلا باطخ سيل

 لجأل الإ بطوخ الو ناسنإلا فلك امو ؛عرشلا ماكحأب ةبطاخم الو ةفلكم ريغ

 هسفن وه ءاقحال ىرنس امك .«ىنعملا كلذو ءادئاز هدنع دجو رخآ ىنعم

 . ةقطانلا

 هرمأ .رهاط درف رهوجو «ةقطان ةيناحور ةفيطل رئاصبلا لهأ دنع حورلاو

 نع ماهفألاو بولقلا رثكأ راحتو هت دتخ وف نك لرقحلا كك دوست «بيجع



 فشكو هرس ءاشفإ نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا عنم . هتيهام كاردإ

 ْنِم حولا لق جورلا نع كَنوُلَعْسَِو 9 : ىلاعت قحلا لوقي ثيح سانلا نم ةماعلل هتقيقح

 . '"” 469 البق الإ الأ َنِي رست امو ٍِ رَمَأ

 رئاصبلا نويع الإ اهيعت الو لوقعلا ةيدودحم ىدعتتو ماهفألا قوفت هتافص

 . بولقلا بهايغ ىف ةرينتسملا

 امأ .نافيرعت فيرعتلا ناك ءصاوخو ماوع : نامسق سانلا ناك املو

 حورلا ةيهام حرش لواحأسف صاوخلا امأو ؛لوألا فيرعتلا اهيفكيف ماوعلا

 ةساردلا هذه ةيدودحم زواجت نود .هماقمب قيليلاقمب هرمأ ءالجإو

 : ليبسلا يداه وهو قفوملا هللاو لوقأف ؛اهتيصوصخو

 سيل حورلاو .رهوجو ضرعو مسج : اهل عبار ال ةثالث ماسقألا نأ ملعا

 يف نطوتسي ضرعب وه الو «ءانإلا يف لئاسلا لولح ندبلا يف لحي مسجب
 نع هزنم ءؤزجتلا لبقي ال درف رهوج وه لب «ملاعلا يف ملعلا لولح غامدلا
 : هنأش لج لوقي ثيح ىلاعت قحلا ىلإ بوسنم حورلا .ةهجلا نع ءربم ناكملا

 ٍلُق# : ىلاعت لوقي ثيح زيزعلا هرمأ ىلإ عجار . ... "76 جور ني هيف ٌتْحَفَتو
 هللا ىلاعت ءاضرع الو امسج ىلاعت هللا رمأ ناك امو « "7 « قر ٍرْمَأ ْنِم حور

 ةمئاد ةتباث ةدرفم رهاوجو «ةدرجم راونأو ةيهلإ ةوق لب ءاريبك اولع كلذ نع

 .داوملل ةقرافمو

 رمألا ملاعو .رمألاو قلخلا هللو ,قلخلا ملاع نم سيلو رمألا ملاع نم حورلا

 وه يذلا زيزعلا رمألا ةهفاشمب اّلِإ ةطساو الب ىلاعت هللا نع ردص ام لك مضي
 ىلع قلخلا ملاع يوتحي لباقملا يفو ؛اهقح يف ةطساو روصتي اال يتلا ةملكلا

 . م88 : ءارسإلا )غ0(

 . ؟4: رجحلا )00

 . م86 : ءارسإلا ()



 هيلع عقت ام لك .زيزعلا رمألا ةهفاشم ريغ نم مدقتم ببس نع ردص ام لك

 ام لك لباقملا يفو .ثادحإلاو نيوكتلاو داجيإلا ىنعمب كلذك وأ ريدقتلا ىنعمب

 .رمألا ملاع نم

 ىنعمب قولخم ريغ وه : ىرخأ ةهج نم قولخم «ةهج نم قولخم ريغ حورلاو
 هنأ ىنعمب قولخم وهو «زيحتلل الو ءزجتلل لباق ريغو ةيمكب رّدقم ريغ هنأ

 هللا قلخ ' : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق فيرشلا ثيدحلا يف درو

 ايفن ثودح قلخ .ملعأ هلوسرو هللاو ءانه قلخلا ." داسجألا لبق حاورألا

 . مدقتو قبس ةيلبق ةيلبقلاو ءمدقلل

 نأل كلذ .يناحورلا ملاعلا عدبمو ينامسجلا ملاعلا قلاخ لجو زع هللا

 يف ريدقت وهو ؛«ةينامسجلا ةيعيبطلا ءايشألل ةصاخو نيوكتو ريدقت وه قلخلا

 كلذكو © ري ني ْحَملَحل ىلاعت هلوقك «قباس ءيش نم ءيش داجيإو ملع
 ال اَنِمَو ْمِهِسْفَأ َنِمَو ُسْرَأْلا ُتَِت اَنِم اهلك َيَوْرأْلا َنلَح ىلا َنَحْس»
 50 < © َنوُمَلْعَي

 ؛ءيش نع الو ءيش نم نوكي ال وهو ءاهانأب وأ ةطساو نودب قلخ عادبإلاو

 : نلاست قحلا لوف

 ." 4 (9) نوكيك نك ُمَل لومي اَمَنِإَ انآ صم اَدإَو ٍضرأْلاَو تول ٌميِدبل

 )١( دولا :مورلا 8

 ) 0"و : سي .

 )( ةرقبلا : ١١ .
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 . رطافلا .رّوصملا «ئرابلا «قلاخلا هؤانث لج هللا

 عرتخُم هنأ ثيح نم ئراب .... نّوكُم رْدَقُم هنأ ثيح نم قلاخ هناحبس وه

 ع ىسحأ تاعرشملا زوص نترمهنأ كثي م وصعب... لوم
 لصفو ملاعلا هب قتفو تانكمملا ةملظ هب قش يذلا هرون ثيح نم رطافو 270

 .روصلا نيب هب

 قفو ىلع داجيإلاو نيوكتلا رابتعابو ءرومألا ريدقت رابتعاب العو لج وهف

 ءدوجولا ىلإ مدعلا نم جارخإلاو داجيإلا درجم رابتعابو . . . . قلاخ ءريدقتلا
 رابتعابو . . . . رّوصُم «بيترت نسحأ ءايشألا روص بيترت رابتعابو . . . . ئراب
 ءايشألا هب زيمتتف اهمدع يف تانكمملا ةملظ ىشي يذلا رونلا يه يتلا ةرطفلا

 .رطاف ءاهروص نيب لصفبو اهروهظ يف هب نيعتتو ٠ لصفنتو

 : لوقأف حورلا ةلأسم ىلإ دوعأ

 ١ ريبدت حاورأو ١ ميظعت حاورأ : اهل عبار ال بتارم ثالث ىلع حاورألا نأ ملعا
 قرطتأس .موربم رمأو «موسرم دحو .مولعم ماقم اهنم لكل .ريخست حاورأو

 . يلامجإ هجو ىلع بتارملا هذه نم ةبترم لكل

 مدظعتلا حاورأ

 لك امو ءحور كلم لك .... حاورألا نم لسرلا مه ةكئالملا نأ ملعا

 ةيولعلا حاورألا ىلعأ اهنأ الإ ةكئالمب تسيل ميظعتلا حاورأو .كلمب حور

 . ةناكم اهعفرأو ءاماقم اهانسأو ء«ةجرد

 قحلا بانجل ةمظعُم اهعيمج ةكئالملا تناك نإو «ميظعتلا حاورأب دوصقملاو
 ال تاذلاب هبانجل ةدباعلا «هنأش لج قحلا لالج يف ةّميِهُملا حاورألا «ىلاعت

 00 : .رمألاب

 )١( .هرس سدق ؛يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلل ةيكملا تاحوتفلا عجار .



 لبقو قلخلا عادبإ لبق هلالج يف اهَمّيَمو ءامعلا يف اهدَجْوَأ حاورأ ىلاعت هلل
 قحلا ىوس ىرت نأ ةيهلإلا ةرضحلا لامج لالج يف اهُئاَميَه اهلغشف .هقلخ

 .هاداع امب لغشنت نأو ىلاعت

 ال ءاهسوفن ىلإ ىتح الو رايغألا ىلإ فورصم هجو ةينسلا حاورألا كلتل سيل

 ديبع مه .ىلاعت هللاب اهلغشل ءائيش الو قلخلا قلخ ىلاعت قحلا نأ ملعت
 مهسفنأ نعو ؛هيف مه ام نوملعي ال نومئاه هيف مهف ءهتاذل ىلاعت هللا مهصتخا

 لامج يفو «ىرايح لامجلا لالج يف .... نوفطتخم مهتاوذ نعو .نوبئاغ

 باطخلاب هجوت نيح نيلاعلاب مهيلإ ىلاعت قحلا راشأ نيذلا مه . ىراكس لالجلا

 قدصأ لاق ثيح «نيمألا ىفطصملا مدآ ىلإ دوجسلا ضفارلا نيعللا سيلبإ ىلإ
 . 7 «َسيلاَمْلأ ّنِم تنُك مآ َتَربكَتْسأ# : نيلئاقلا ص

 يهلإلا باطخلا اهلمشي مل يتلا ةّميِهُّملا ميظعتلا حاورأ مه " نيلاعلا '

 . مالسلا هيلع مدآل دوجسل اب

 قوف امف «ميلع ملع يذ لك قوفو ءينس فرش يذ لك قوف ناك اذإ

 حورلاب باتكلا نم لوألا لصفلا يف هتيمس ام وأ ءيلكلا حورلا الإ * نيلاعلا '

 نيم . نيمألا

 .«تادوجوملا فرش َةَّمِق ىلع ىلاعت قحلا هلعج حور نيمألا حورلاو

 الو حور هقوف سيل «تالزنملا ىلعأو تاجردلا ىقرأو ؛تاماقملا ىنسأ هأوبو

 ىحر هيلع رادأو .هنم دوجولا دجوأو «هرون نم ىلاعت هللا هدجوأ .كلم

 ةكئالملا لك سبل (نيمألا حورلا) هرون نم .اهكلف بطق هلعجو .«تادوجوملا

 ؛نيمركملا ىنسأو ءنيِلَجِبُملا فرشأو «نيبرقملا ديس وهف .دوجولاب فصَنُم

 تدعتو توكلملاو كلملا تقاف ةينابر ةنطْلَسو ةيهلإ ةنَمْيَه هيف ىلاعت هللا عدوأ

 .اله : ص )١(
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 مركألا لوسرللف «ةيدمحملا ةقيقحلا يف هلامكب رهظ دقو «توربجلاو خزربلا

 ال هللا عم لاح «فيرشلا هثيدح ىنعم هنمضت امك «مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع

 . برقم كلم الو لسرم يبن هيلإ لصي

 ريبدتلا حاورأ

 هب ماق قولخم حور هلو الإ يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف ءيش نم ام
 قولخملا حورلا كلذلو ءظفلل ىنعملا لثمك ةروصلا كلتل حورلا َلَكَمو ءهتروص

 حور وأ ءيهلإلا يسدقلا حورلاو «حورلا كلذ هب ماق ايسدق ايهلإ احور اضيأ
 ةيدودحمل اهنع حفصلا برضن نوطبلاو ءافخلا تاقلح نم ىرخأ ةقلح ؛حورلا

 . تاحفصلا هذه

 ةروص اهب تماق ةيلفسلاو ةيولعلا ماسجألل ةربدم حاورأ ريبدتلا حاورأ

 حاورأك «توكلملاو سحلا ملاع يف دوجوم لك حاورأ يه ءداسجألا كلت

 دمحب حبسم وهو الإ ءيش نم امف ؛ءيش لك حاورأو ناويحلا حاورأو يسانألا

 . حور اذ قطان يح الإ حبسي الو «هبر

 ةلصفم ريغ لامجإلا ةرضح يف ةيدوجو ةنونيك ريبدتلا حاورأل تناك

 يفو هملع يف ىلاعت هللا دنع ةزيمتمو ةلصفم . ... اهسفنأل ةزيمتم الو اهنايعأل

 ةدوجوملا فورحلا لثمك لامجإلا ةرضح يف ريبدتلا حاورأ لثمف .اهلامجإ لاح

 يف هرس سدق يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلا لوقي ءدادملا يف ةوقلاب

 ةروص هللا ىوس املف " : ةيسدقلا اهتاحفنب كايإو هللا انعفن ةيكملا هتاحوتف

 حاورألاو «ةبتاكلا نيميلاو ملقلاك يلكلا حورلا ناك ءءاش ملاع يأ ؛ملاعلا

 روص يف خفنف «حوللا يف فورحلا لزانمك ةروصلاو ءملقلا يف دادملاك

 اذهو ءورمع اذهو ديز اذه ليقف ءاهروصب ةزيمتم حاورألا ترهظف .ملاعلا

 كردم هنكل حور وذ الإ مثامو ءحور يذ لكو ؛ةيح هذهو ليف اذهو سرف
 .' كردم ريغو

١46 



 مزالم حور ةروصب نذإ ديقم يلفسلا وأ يولعلا ملاعلا يف مسج لك
 ةرهاظلا ةايحلاب ةفصتم ةروصلا تناك اذإ .روص الإ ملاعلا امو «هتروصل

 نوكلا يف ةروص نم امف ءريبدت حور ال حيبست حور اهحورف ءرهاظلا توملابو
 ولخي الآل اصوصخم احيبست اهقلاخ حبست .ةمهلم ء.ةحبسم ةقطان يهو الإ

 نتانإت دوق نمو .كالاو ميش توسل هل هل عيش» هقلاخ حيبست نع نيع ةفرط نوكلا

 227 469 اُثَع اميل ناك ُمَنِإ ْمُهَحِنَت َوهَمْفت ال لكل ورتب حيض اَلِإ ءَْت

 لبقو روصلا اهحنم لبقو ءاهسفنأ يف تانكمملا عيمج تناك دقل

 يتلا ةلاحلا ىلع دوجولا ةيئيشب تلبق دوجولل اهعلطتبو «ةيتوبث ءايشأ ءاهداجيإ
 ءدوجولا ىلإ توبثلا نم هؤانث لج يرابلا اهلقنف . توبثلا ةيئيش يف اهيلع تناك

 ةيح ةيدوجو ةيئيش ةلاح يف اهريصو ءاحاورأ اهروص مزلأو ءاروص اهل ماقأو
 قطنب ةقطان «نطاب وأ رهاظ يدوجو كارداب ةكارد «ةنطاب وأ ةرهاظ ةيدوجو ةايحب

 يلجت الولف «نلعأ وأ رتتسا يدوجو حيبست ةحبسم ءروتسم وأ نلعم يدوجو
 ةحبسم الو ةقطان الو ةملاع تناك ام يبهولا ملعلا ىلجم يف اهيلع ىلاعت قحلا

 نع دابعلا مومع راصبأب ذخأ ىلاعت هنأ الإ ؛هؤانث لج 0 هللا ىلع ةينثم الو
 يف ام عيمج يف يراسلا حيبستلاو قطنلا اذهو ةثوثبملا ةايحلا هذه كاردإ

 اهصئاصخ تلجتو راصبألل اهتايح ةمالع ترهظ ام تادوجوملا نمف .دوجولا
 ءايندلا يف لاعفألا اهنع بيغو راصبألا اهنع ىلاعت قحلا ذخأ ام اهنمو «نايعلل

 نع تبجتحاو هتايح تامالع ترتتسا امف .هقلخ نم ةصاخلا ضعب ىلع الإ

 مزالملا حورلا ناكو .«كلذ ريغو اتابنو ادامج يمس ساوحلا نع نطبو كاردإلا

 ترهظو كاردإلل تلجتو هتايح تامالع تناب امو . . . . حيبست حور هتروصل

 رقوم لكلاف . . . . ريبدت حور هل مزالملا حورلا ناكو ءاناويح يمس ساوحلل

 كردم قطان لكلاو «عمسن مل وأ انعمس ثيح نم هل حبسم ؛هقلاخ ىلع نثم

 . ملعن مل وأ انملع ثيح نم هئراب ةمظعل

 )١( ءارسإلا 0
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 ريخستلا حاورأ

 لكو الإ يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف هناحبس هللا هثدحي ثداح نم ام

 .ريخستلا حاورأ يه ةكئالملا كلتو «ةررب ةظفح «مارك ةكئالم هئارجإب ىلاعت

 «نويكلم ءايبنأ .. حاورألا نم لس: ئأ «ةكئالم ريخستلا حاورأ

 الإ نوحربي ال يتاناقمل «نوفوصوم ىلاعت حلا مهفصو امب «نودباع مهبرل
 آي اَمو# : مهنع ارابخإ ىلاعت قحلا لاق امك ءنوذفنم هل مهف رمأب مهنم رمأ نم
 09 © ولع مام , لاَ

 ءاجرأو «تاوامسلا قابطأ ريخستلا حاورأ هؤانث لج قحلا نكسأ

 ناكرأو «تالئاسلا هايملا رقتسمو «تارخازلا راحبلا عاقو ؛تاعساشلا نيضرألا

 ذيفنتلو ةيهلإلا ثادحألا ءارجإل اهدنجو . . . . تاريدتسملا كالفألاو ءاوهلا

 .ةيرشبلا عيمج ةمدخل اريخستو ؛«ةينابرلا ةكلمملل اظفح «ةيمويقلا تاريبدتلا

 اهل ىقرت الو ءتارطخلا اهعست ال ماهم اهب لكومو ؛ةديدع تاقبط ىلع يهف
 ىلع ءانمألاو لسرلا ىلإ بيغلا لاّمح اهنم .تاربعلا اهل لصت الو «تارابعلا

 نم نينسحملا بولق ىلإ مولعلا لاصيإو ماهلإلاب ءالكولا اهنمو ؛يحولا

 اهنمو «نامحرلا اهيف نوكي ام ريوصتو ماحرألا ىلع ءالكولا اهنمو «نينمؤملا
 نيرفغتسملاو «دوعرلا لجاوزو «باحسلا رجاوز اذكو «قازرألا ىلع ءالكولا

 يتلا ضرألا راّمَع تارشانلاو تافصاعلا اضيأ اهنم امك . . . . ضرألا يف نمل

 ءايندلا ءامسلا راّمُع قاوسألاب تاحباسلاو «ةفيرشلا مولعلا ةبلطل اهتحنجأ رشنت

 ءامسلا راّمع تافاصلاو «ةيناثلا ءامسلا راّمُع بيهرتلاب ةرخسملا تاطشانلاو

 رام تاّمْللاَو ماهلإلاب تايقلملاو «ةسماخلا ءامسلا راّمُْم تاقرافلاو «ةعبارلا
 .ةعباسلا ءامسلا راّمع تيتشتلاب ةرخسملا تاعزانلاو ,ةسداسلا ءامسلا

 «يسركلا راّمَع ماكحألاب تارّبدملاو ءريثألا ةرك راّمُع ءانتعالاب تاقباسلاو

 )١( تافاصلا : ١54 .



 «تامسقملاو «تباوثلا كلف راّمَع تايلاتلاو «ءاوهلا راّمَع تارجازلاو

 جوربلا ةكئالم ناطلس تحت ةميرك ةيكئالم حاورأ اهّلكو . . . . '"” تالسرملاو

 ملعي الو «ةدنجم ىرخأ دونج نم ىرخأ دوشح مهقوفو «سلطألا كلفلا نم
 .دوبعملا رماوأل اذافنإ دوجولا ظفح اهراعش .وه الإ مويقلا يحلا دونج

 تامئاهلا اهنمو .تادعاقلاو تامئاقلا اهنمف «ةدباعو ةعيطم هلل اهعيمجو

 نم دست هَنلَو# : ىلاعت لاق امك ..... تادجاسلا تاعكارلا اهنمو «تاركاذلا

 يفدجاسلاف 0“ 4 ٍلاَصآلاو ٍودْْلاب مُهُلَلِظَو ارو اَصْوَط ٍضْرأْلاَو ِتومَسلا يف

 ىلا سو طلاو يلق هللا ىلص كالا نوكرلا لاقت قرروا رك ةكنؤام كاز ادا

 كلم هيفو الإ ربش عضوم نم اهيف ام ءطئت نأ اهل قحو ءامسلا تطأ ' : اهنأش
 . " هلل دجاس

 ' هئاعد يف مالسلا هيلع نيسحلا نب نيدباعلا نيز داجسلا مامإلا ىتأ دقل

 ةفيرشلا ةيداجسلا ةفيحصلاب ' برقم كلم لكو شرعلا ةلمح ىلع ةالصلا يف
 ىلع لاد قيقد ليصفتب ةفيرشلا ةرهطملا حاورألاو ةبرقملا ةكئالملا ركذ ىلع
 هلوق نم نسحأ الو لماشلا هءاعد نم عورأ نذألا تعمس ام «قيمع عالطإ

 .اهقح يف عماجلا

 اهقلاخو اهديس الإ اهددع ملعي ال ةدنجم دونج ريخستلا حاورأ

 لئاقلاو "* وم اَّلِإ َكْيَر دون دلعي ار : لئاقلا ميظعلا هللا لاو ياو
 لوسرلا غلب و ؛240 462 اًميكَح اً هَ هلأ َناَكَو ضرالاو توما ُدوَُج ِهللَو» : اضيأ

 هل : فيرشلا هثيدح يف ريشملا مالسلاو ةالصلا اا

 ' فلتخا اهنم ركانت امو فلتئا اهنم فراعت امف ةدنحم

 )١( هرس سدق «ىبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلل ةيكملا تاحوتفلا عجار .

 دعرلا (؟) : ١6 .
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 سفنلا

 : نيبرض ىلع نوكي سفنلا فيرعت

 تافصلل عماجلا لصألا تايفصتلا لهأو تادهاجملا بابرأ انتداس دنع يه

 مهدنع يه . هيف ةوهشلاو بضغلا ْئَتَّوقل يواحلا ىنعملاو «ناسنإلا نم ةمومذملا

 . هنيعب ربكألا داهجلا وه اهتدهاجم «ةميزع مهاوقأو ةميكش ناسنإلا ءادعأ ٌدشَأ

 ىنعملا اذه ىلإو «بئاوشلا نم اهتيقنتو اهتبساحمو اهتدهاجمو اهتبقارم نم دب ال
 كودع ىدعأ ' : فيرشلا هلوقب مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلا راشأ

 يبأ نيدلا فرش خيشلا " ةدربلا ' مظان راشأ اهيلإو ' كيبنج نيب يتلا كسفن

 : لاقف هيلع ىلاعت هللا ناوضر يريصوبلا هللا دبع

 ' اهتياوغ نم حامج ُهَرِب يل نم
 مججللابليخلا حامج دريامك

 اهتوهش رسك يصاعملابمرتالف
 مهنلاةوهش يّوَمَيماعطلانإ

 ْ نع يش هلم نفظطلاك نيفتلاو
 مطفنيهمطفت نإو عاضرلا بح

 هيلوتنأرذاحواهاوه فرصاف

 مصيوأَمِصي ىلوتامىوهلاذنإ
 1 ةفئاش لاسعألا يف يفو اهعارو

 مست الف ىعرملا تلحتسا يه نإو

 ْ ةيلدت اعف يتسلل تا ةذيل تيتبسشمع مك

 معسدسلا يف كسلا نأ ردم كين نعم

 عسببش نمو عوج نم سئاسدلا شخاو
 فعن يسوراف هيو هند
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 تألتمادق نيع نم عمدلا غرفتساو

 مدنلا ةيحمح مزلاو مراحملا نم

 امهصعاو ناطيشلاو سفنلا فلاخو

 مهتاف حصنلا كاض حت امه نإو
 امكحالوامصخامهنمعطتالو

 مكحلاومهصخلاديك فرعتتنأف

 نم ريغل وأ ناوكألا نم نوكل ظح هيف لعف لك نأ ىلع اوحلطصا امك
 وأ ادومحم لعفلا كلذ ناك ءاوس سفنلا رمأ نم هنأ ينعي «يسفن وهف رايغألا

 .يحور وهف ىلاعت قحلل الإ ظح هيف سيل ام لكو ءامومذم

 ءاهتوهش رسكو سفنلا ةيكزت ةدهاجملا ةياغو «ةدهاجملا نم دب ال

 ةداعسلاب زوفلل نطابلاو رهاظلا ريمعتو «قالخألا ةيفصتو ءاهاوه ةفلاخمو
 : ناتضاير ةضايرلاو ؛ةضايرلا عم الإ نوكت ال ةدهاجملا .مئادلا ميعنلابو ةيدبألا

 «سفنلا عبط نع جورخلا اهتياغ بدألا ةضاير . بلط ةضايرو بدأ ةضاير

 .هب دارملا ةحص اهفده بلطلا ةضايرو

 يس رخوج يهل ضرع الو تحب سيل اهجييتح ىف نيدفلاو
 هرهوجو هتقيقحو ءيشلا تاذ الإ سفنلا تسيل .... مالَع ءكاَّرَد ءلاعف

 ةلباق ريغلا «ةمالّعلا «ةكاّردلا .ةلقاعلا .ةقطانلا هسفن ناسنإلا رهوج ....

 مهأو اهتيصوصخ ءاقبلا لب «توملل الو ءانفلل الو ءلالحمضالل الو داسفلل

 اهنم «ةمايقلا موي هيلإ ةدوعلا رظتنتو هقرافت ءاهل بكرم الإ ندبلا سيل .اهتافص

 ةنسح ام «هتمتاخو هريصمو ءرملا ةبقاع ددحتتو «هداسفو ندبلا حالص دلوتي

 باحصأو ءاقشلا لهأ نم نوكيف ةئيس امإو «ميعنلا باحصأو ءادعسلا نم نوكيف

 . ميحجلا

 ضعب نم اهيلإ قرطتأ نأ تدرأ ةّيبيغ تايفخمو «ةّيِلَع رارسأ سفنللو
 : قيفوتلا هللابو لوقأف «عالطإلا روصقو عابلا ةلق عم «دادعتسالا رادقمب هوجولا
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 تاذلا نم ةخسن لب .... هتقيقح ءهلصأ ءهتاذ يه ناسنإلا سفن

 1 . ةيقيقحلا ةيلصألا

 يف ةيقحأو توبثو مدق اهل قئاقح ءدوجوم لك تاذ «ةيلصألا تاوذلا

 ىلع ةرداق ريغ «لعفلا نع ةلطاع «ةبلاس ىلعألا خزربلا يف قئاقح . . . . لزألا

 . . . . اهتاذب دوجولا

 نيب نم ةمولعمو ؛تايلكلا نمض نم ةيلك ىلعألا خزربلاب دصقأ
 يذلا قلطملا دوجولا :يهو ءاهل عبار ال ةثالث تامولعملا نأ كلذ ؛تامولعملا

 يذلا قلطملا مدعلاو ءهسفنل دوجولا بجاولا ىلاعت قحلا دوجو وهو ءديقتي ال
 دوجولا ةلباقم يف وهو ءهسفنل مدع وه يذلا لاحملا وهو ءالصأ ديقتي ال
 ءرخآلا ىلع دحاو لك زيمتي هب ءامهنيب لصاف نيضيقن لكل ناك املو .قلطملا
 همس وأ «ىلعألا خزربلا وه قلطملا مدعلاو قلطملا دوجولا نيب يذلا لصافلاف

 . مدعلاب هتيمست ىلع سانلا حلطصا ام وهو «'”خزاربلا خزرب اضيأ

 هيفو «لاحملا ىلإ هجوو قلطملا دوجولا ىلإ هجو نذإ ىلعألا خزربلل
 تاوذلل ةيلصألا خسنلا عيمج وأ قئاقحلا عيمج اضيأ اهمس وأ «تانكمملا عيمج

 ةتباث نايعأ خزربلا اذه يف تانكمملا تاوذلا هذهلو . ةيهانتم ريغ يهو «ةيقيقحلا

 هجولا نم ةدوجوم نايعأ اهل سيلو ؛قلطملا دوجولا اهيلإ رظني يذلا هجولا نم
 اذإ يذلا ءيشلا مسا قبطني نايعألا كلت ىلعو .قلطملا مدعلا هنم هيلإ رظني يذلا

 اَنلَوَم اَمَّنِإ 8 : العو لج لوقي .نوكيف " نك " : هل لاق هؤانث لج يرابلا هدارأ

 "74و ُهزكَم لك هلت أ أ نإ ٠
 اهخزرب وأ ءاهمدع يف «تانكمملا تادوجوملا وأ «تاوذلا قئاقحلا

 ىلإ علطتت تناك «يتوبث قطنب ةقطان «ةيتوبث ةايحب ةيح «ةيتوبث ءايشأ «ىلعألا

 نب نيدلا يحم ربكألا خيشلا مالك نم .نآرقلا تاراشإو ريسفت يف نامحرلا نم ةمحر ' عجار )١(

 . بارغلا دومحم دومحم فيلأتو عمج "٠ يبرع
 ) )0لحنلا : 4١٠ .
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 اهمدع نم اهجرخيو اهمحري نأ لاحلا ناسلب هؤانث لج يرابلا نم ةبلاط دوجولا
 ءدوجولا ةعلخ اهسابلإو اهداجيإب ىلاعت قحلا اهمحريف .دوجولا ةلح اهسبليو
 .دوجولا ناك امل يهلإلا دوجلا الول هنأ كلذ

 ىِتَلا َوُه8 : ىلاعت هلوق ريسفت هرجو نم هجو كلذ نوكي امبر

 «لماشلا ىنعملاب ةالص هؤانث لج قحلا بانج ىلإ ةفاضملا ةالصلاف ."'” ©

 مكجرخي نأب مكمحري يأ ' مكيلع يلصي يذلا وه ' .ةيهلإلا ةمحرلا يهو

 ةلالضلا تاملظ نم . . . . دوجولا رون ىلإ ىلعألا خزربلاو مدعلا تاملظ نم

 ٌدَقو# .دوجولا ةيئيش رون ىلإ توبثلا ةيئيش تاملظ نم . . . . ىدهلا رون ىلإ

 يه اهدجوأو ىلاعتو هناحبس نانملا اهيلع مركت يتلا تادوجوملا كلتو

 تالالظلا ةلزنمب ىلعألا خزربلا اهنمضتي يتلا ةيلصألا نايعأللو ةيقيقحلا تاوذلل

 ازييمت الإ تالالظ تيمس امو .اهيلإ جرخت ةرضح ةمث ام هنإف ؛ماسجألل

 قحلا وهو ءدوجولا يف قلطملا تابثلا نيبو اهنيب اقيرفتو الصفو بتارملل
 .لاحملا وهو مدعلا يف قلطملا تابثلا هل ام نيبو «ىلاعت

 يه ىلعألا خزربلا وأ مدعلا يف ةجردنملا تانكمملا وأ قئاقحلا كلت

 ىقبتف «دوجولا الو روهظلا بلطت ال ام اهنم ؛مدعلا يف ةتباثلا نايعألاو سوفنلا

 ؛اهيلإ اليبس رهاظلا همسإل ىلاعت قحلا لعجي الو امدع يتوبثلا اهدوجو يف

 نلجتي ملف ءاهداجيإب اهمخرب نأ ةيلاط هواث ل يزانلا ىلإ علظتت اهااهتمو
 . توبثلا ةيئيش يف هيلع يتلا لاحلا ىلع هلبقت دوجولا ةيئيش لبقتو اهيلع

 بلقي ال ىلاعت قحلاف .اهنيع ىوس اهتعن سيلو ءاهتافصو اهتوعن عيمجب هلبقت
 اهدوجو لاح يف ةتوعنم ةقيقح لك .هتعيبط ريغ ىلع دحأ رهقي الو دحأ ةقيقح

 )١( بازحألا : ”57 .
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 لوما ُلَدَِب ام : ىلاعت قحلا لوقي ؛اهمدع لاح يف اهيلع تناك يتلا توعنلاب
 . "' «ِديِحَلَل ملط َكّْبَر ابوط .... "” 4و ِديِمَل رّئظي أنآ آو دن
 سم ىلع . "”” «ديِسنِل ماَلَظِب َسْيِل َهَّأ َنأَو»

 .ةيلصألا اهتاذ نم ةخسن سفنلا . . . . ةيلصألا اهتاذل لِظ سفنلا

 مدعلا يف ةيلزأ قئاقح تناك يتلا ةيلصألا اهتاوذ نم خسن سوفنلا لك

 تانكمم نايعأ درجم . ... اهل لعف ال «ةرقتفم «ةلباق «ةبلاس قئاقح ....

 ةعماسو «يتوبث كاردإب ةكردم «يتوبث قطنب ةقطان ةيتوبث ةيمدع ةنونيك يف تناك

 امو ءيدوجو وأ يتوبث عمسب عمسي نم الإ رمؤي الف .هل دوجو ال يتوبث عمسب
 رمألل لثتميو عمسي . . . . يدوجو وأ يتوبث كاردإب رمألا كردي نم الإ لثتمي

 تانكممللف .ىلاعت قحلا لالجب قيلي يذلا ىنعملاب " نك * ميظعلا يهلإلا

 الولو ,نوكتيف نيوكتلاب نكمملا رمأي هؤانث لج قحلاو ءاهمدع لاح يف كاردإ
 .نوكت امو لثتما ام هيلإ هجوت اذإ ىلاعت قحلا رمأل كاردإلاو عمسلا ةقيقح هل نأ

 لزألا ذنم ةمزالم اهمدع يف نايعألا نإف يتوبثلا اهكاردإو اهعمس عم نكل

 هتاذل هناحبس دوجولا بجاولا فرعت «ةيدوبعلاو راقتفالاو جايتحالا صئاصخل

 اهل نيع ال يهو يتاذ ميدق ديجمتو يلزأ حيبستب هدجمتو هحبستو «ةيتوبث ةفرعم

 َنوهَمفَت ال كلو وجب يم اَّلِإ ِءْنَش نّي نإوإ9 .ةدوقفم اهل مكح الو ةدوجوم
 214 4« هَحِيبَ

 ىلاعت هللا الإ دوجولا يفام ظ2ظ 8 قلطملا دوجولا وه هئتاحبس هللا

 «نطابلا مسالا نم رخآلا وهو ءرهاظلا مسالا نم لوألا وهف ؛هلاعفأو هؤامسأو

 هناحبس وه 0 هاوس دوجوم الو هريغ هلإ ال .هؤامسأ تسدقتو هؤانث لج

 )١(ق :5989 .

 . غ5 : تلصف (؟)

 . ١87 : نارمع لآ (*)

 . 44 : ءارسالا (5)



 لاحملا هيلع ليحتسي 0000 دوجولا ناك امل هدوج االول يذلا دوجولا بجاو

 نينا وس د مدعلا هيلع يفتنيو

 ل ا 00 000 د توصوت

 2و 9

 نا

 قحلا ىوس ام . . . . ىلعأ خزرب وأ لاحم امإ قلطملا دوجولا ىوس ام

 مدعلا .... مودعم ريغ مدعلاو «ءامع لاحملا . . .. مدع وأ لاحم امإ ىلاعت

 قلطملا دوجولل لباقم يتوبث دوجو اهل ةيولع ةيخزرب ةنوئيك ءام عون نم ةنونيك

 لعافلا ةلباقمو ء«ءامعلل راونألا رون ةلباقم ؛يناملظلا رونلل ينارونلا رونلا ةلباقم

 .ةأرملل سمشلاو لباقلل

 يه قئاقحلا كلت . . . . قئاقح اهتحت ةجردنم تايلكلا نم ةيلك مدعلا

 دوجولا يف سوفنلا . . . . سوفنلل ةيلصألا خسنلا يه تاوذلا . . . . تاوذلا

 ةزجاع «لزألا يف ةتباث نايعأ تاوذلا 0“ ةيلصألا تاوذلل خسنو لالظ

 .دوجولا ةسبل اهسبلت نأب ةينابرلا ةمحرلل ةعلطتم

 .دوجولا ةعلخ اهسبلمو اهمدع نم تاذ لك هتمحرب جرخم ىلاعت قحلا

 تاوذ هناحبس ىري .ايلعلا هتافصو ىنسحلا هءامسأ تايلجتل الحم اهلعاجو

 ىلاعت هنأل ءاهدوجو لاح يف اهاري امك اهتوبث ةيئيش يف اهمدع لاح يف نايعألا

 اهداجتيإ كيري ىتلا ءايشالل هناعبس ىلجتي : ةداهته دل لاح لكف -«ينغ هعح فأن

 هب قتفيو تانكمملا تاوذلا ةملظ هب قشي يذلا رونلا همسا نم اهمدع لاح يف

 نيب لصفيو ءاهروهظ يف هب نيعتتو لصفنتو ءايشألا هرونب زيمتتف «ملاعلا
 .اهروص

 نأ اضيأ ملعاو «ةيقيقحلا ةيلصألا تاذلا نم ةخسن سفنلا نأ ركذ مدقت

 ه : ةرقبلا )١(

 هم ١



 خسنلا كلت نمض نم ةخسن سفنلا «ةخسن ةرشع ىدحإ ةيلصألا تاذلا هذهل
 ٌلِيدَحُم نينن لك أت مني : لجو زع لوقي .ندبلا ضرأ ىلاعت قحلا اهعدوأ

 17 462 تومكظب ال ْمُهَو كِيَع + ان سفن لك ْقَوُيَو اَبيِقَن نع

 ؟ اهنم لك ةفيظو ام ؟ يه نيأ ءاهخسن يفو تاذلا ةقيقح يف ضوخلاو
 ةينابرلا رارسألا نم قيمع طيحم يف صروغ ةلئسألا نم كلذ هباش امو . . ..

 ةردكلا انبولق اهلاطت الو ةبوجحملا انلوقع اهعست ال ةيتوكلملا تايفخملاو

 عيمس هنإ كلذ يف ينادمصلا نملاو ينابرلا حتفلا ىلاعت هللا لأسأ ؛ةملظملا

 ةداهشلا ملاع لعج نأ ةيهلإلا ةمحرلا لاضفأ نم نأ ملعت نأ كيلع نكل . بيجم

 لاثم ةداهشلا ملاع يف دحاولا ءيشلا ناك امبرو ؛توكلملا ملاع عم ةنزاوم ىلع

 ائيش هقباطو ةلثامملا نم اعون هلثام اذإ لاثملاب دصقأو «توكلملا نم ةديدع ءايشأ

 ماهفألا قوفي ءيش ةهباشملا كلت رصحو ةلثامملا كلت ءاصحإو «ةقباطملا نم

 هل ىقرت الو ةريصقلا رامعألا هئالجإل يفت ال «ةيناسنإلا كرادملا ىدعتيو ةيرشبلا

 يف ةعدوملا سفنلا هذه نأ ملعتل احيملت كلذ نع تجرع امنإو «ةليلجلا ممهلا

 اهل سيل يتلا «ةيلزألا ةيلصألا كتقيقحل ةديدع خسن نمض نم ةخسن ندبلا ضرأ
 ؛ةيلباقلاو ةيدوبعلا الإ تازيملا نم اهل سيلو «جايتحالاو راقتفالا الإ تافصلا نم

 الإ لاعفألا نم اهل سيلو «ةيلعافلا مدعو ةيبلسلا الإ تايصوصخلا نم اهل سيلو
 .اياونلاو رامضإلا

 ىشامتي امبو اهتين قباطي امب سفنلا ىلع يضقي ىلاعتو هناحبس قحلا
 ءاشت ام نيع ءاشيو «يونت ام ذفني ىلاعت قحلاو رمضتو يونت سفنلا .اهرامضإو

 مامأ اهتقيقح ىلع اهرهظيو «تأبخ ام نلعيو «تمتك ام فشكيل ءاهسفنل

 دي نم ةمزاللا لئاسولا يذخ ىلاعت قحلا اهل لوقي يصعت نأ تدارأ نإ. اهسفن

 نإو «كتين مثإ كيلعو ةيصعملا نم ترمضأ ام ذيفنتل اهريغو لجرو نيعو

 )١( لحنلا : ١١١



 ترمضأ ام ذيفنتل ةمزاللا لئاسولا يذخ ىلاعت قحلا اهل لوقي عيطت نأ تدارأ

 49 نهر َتْبَك اَمب نيت لُك# بساحت يهف كلذل ؛كتين باوث كلو ةعاطلا نم

 ندبلا ةسايس اهل يتلا يهو ؛يهلإلا باطخلا هجوتي اهيلإ يتلا يهو 2"
 ةطاحإ مكحب «ىلاعت قحلاو .هداسفو دسجلا حالص اهب يتلا يهو «هريبدتو

 ىلع افلس عِلْطُمو «تارايتخالا عيمجب اقبسم ملاع ؛ءيش لكب قلطملا هملع

 وهو عفانلا وه . . . . ةيصعملاو ةعاطلا يتلاح يف لعافلا وه . . . . اياونلا عيمج

 . ضفاخلا وهو عفارلا وه . . . . راضلا

 هجوتلا ىدعتي الو رامضإلا زواجتي ال «ةينلا يف روصحم سفنلا لغعف

 ءاجرأ يف ئراط أرطي الو ثداح ثدحي الو لعف عقي ال هنأ كلذ ؛ةدارإلاب

 الإ توربجلا بهايغ ىف الو توكلملا نوئكم ىف الو ضرألاو تاوامسلا

 ْعِتاَفَم يو ا علو «هتاحبس هتدارإ مكحبو «ىلاعت هملع قبسمب

 اَهُمَلَمَي اّلِإ ٍةَقَرَو ني طفش اَمَو ٌرْحبلاَو َرَلأ ف اَم ام يو ره الإ آمي ال تل

 ."'' 4©) نيت سلتك ىف اّلِإ نسبي الو بظر الو ٍضْرْلا ملط يف ةَّبَح ا
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 زواجت الو «قئاقر يف لخدت الو قئاقح بلق نود رئارسلا قامعأ يف روتسم

 اهنع تعلخف هللا لْحَدَت سفنلا تدارأ اذإ الإ ؛رايتخا ىلع يدعت الو رامضإ

 0 ءاهتدارإ نم تأربتو ءاهلوح نم تدرجتو .اهرايتخا

 تكنأي مكوَمأَو عهسفنأ تييؤتلا جرم كركم َهَنأ ّوإط : ةملسم «قعئاب ا
 نم تجرخو ءاهئراب ىلإ اهسفنب اهسفن سفنلا تملسأ اذإ , © ه«ددصلا دج

 ىلإ ةراتخم ةيضار اهتاذ تمّدَقو ءاهسفن ضوظح اهنع تعلخو ءاهسفنب اهسفن

 اريهطت اهسفنل اهلتقو «توملا لبق اهتوم وهف كلذ تلعف اذإ . . . . اهئراب

 . "8 : رثدملا )١(
 8 ماعنألا 6

 . ١١١ :ةيوعلا (")

 اآ5ع



 هموقل مالسلا هيلع ىسوم لاق امك ءاهتينل ةيكزتو ءاهتريرسل افيظنتو ءاهرامضإل

 َوُه ُهَنِإ ْمكَيلَع َباَنك كيرا دنع كل بح لَك كشنأ القاك مكيراب لإ اوبوُتَقل :
 . 7” « ميلا بار

 نأ .ةيبألا تاوذلا الإ هيلإ لصت الو ةيكزلا سوفنلا الإ هغلبت ال ماقم كلذ

 ايطختُم . . .. كتاذو كتقيقح : كلمت ام نمثأ ارايتخاو اعوط كبر يِطْعَت

 لج قحلا يدي نيب ءانفلا ماقم ىلإ اجورعو «ميلستلاو «نيقيلاو «لكوتلا تاماقم
 ىلعأب ةيهلإلا ةرضحلا اهئفاكت ىتلا ةفرعملا ةَوْرَّذو ءديحوتلا ةمق كلذف «هؤانث

 «ةيكزلا ةرهاطلا سوفنلا كلتل .فيرشتلا تاماقم ىقرأو «ميركتلا تاجرد

 تاماقملا ىلعأ نم ةيهلإلا ةرضحلا باطخ هجوتي «ةيكئالملا ةيرشبلا تاوذلاو

 : ةيسدقلا

 ينافلالوحلانممتذّرَجت

 ينامألاو ظوظحلامعجعلخ
 يناجلل برلا لاؤس مكنع طقس

 ينانج الو يسودرف مكعست ال
 ىنامحا يقطع يك دلتبشلل

 يناثًديِزَمديزملادعبمكل
 نانيلابط خي الامهيف مكل
 ينأارقل ليترتهدعبميعن

 يناوألاو موسرلا مقيقلاو

 نامحرلا يدي نيب ءانفلا نوكيل

 ينافلا دبعلل هلإلا فيلكت بهذو
 يناويإو يترضح اولخدأ

 نساكتحا سة ربعيو

 ناهذألاو رطاوخلا هيلإ ىقرت الو
 نايدلا ليلجلا ةيؤر ةمارك مث

 نم اهجرخأو هؤانث لج يرابلا اهيلع ىلجت ْذُم سوفنلا نأ اضيأ ملعاو
 طخ اهل سيلو نطوم ىلإ نطوم نم ةلقنتمو ةرفاسم لزت مل ,دوجولا ىلإ مدعلا
 تددعت نإو نطاوملاو .اهلهأ بسحب رانو ةنج لكو ءرانلا يف وأ ةنجلا يف الإ

 )١( ةرقبلا : 04 .
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 وأ قاثيملا نطوم تئش نإ همس وأ «" مكبرب تسلأ ' نطوم اهلوأ : ةتس يهف

 يتلا ايندلا نطوم يناثلاو .هنع انلصفنا دقو . ... قاطنتسالا موي وأ رذلا ملاع

 نطوم ثلاثلاو .ءازج الب لمعلاو ءالتبالا رادو فيلكتلا لحم يهو ءاهيف نحن

 نطوم عبارلاو .ربكألاو رغصألا توملا دعب سوفنلا هيلإ ريصت يذلا خزربلا
 دعي ءازجلا راد يهو «رانلا وأ ةنجلا نطوم سماخلاو . رشحملا ضرأب رشحلا

 نملا دعب ةدايزلا ماقم وهو «ةنجلا جراخ بيثكلا نطوم سداسلاو .ءالتبالا

 . ءاطعلاو

 ةيقبسألا هذهو «ندبلا ىلع قباس ىنارون روطو ةيدوجو ةنونيك سفنلل

 الو يكل نع هرم انك سو او .ءمهضعب دنع رهتشأ امك اخسانت تسيل

 . مدق باجتسا الو ددعت

 لفسأ درت نأ لبق ميوقت نسحأ يف لوألا اهنطوم يف سفنلا تناك دقل

 مث (ي) عيوتت ٍنَسَحَأ دف ننال افلح دَعَا : نيهملا ءاملاو نيطلا ةوشح يف نيلفاس

 ءاجرأ اهدروأو «ةيهلإلا ةيدنعلا ىلاعت قحلا اهنكسأ .؟') < نيس ٌلَفَسَأ ُةَنْدَدَر

 . ةيدوهشلا فقاوملاو ةينيعلا فراعملا نيأ ةيقالطإ ةرضحب اهمُعَنو «ةينسلا راونألا

 قحلا فقوأ ةرضح . . . . رايغألل بجحلا تَدّدبَتو رارسألا اهيف تّلِجَت ةرضح

 ىلاعت هل ترقأو تدهشف اهسفنأ ىلع اهدهشأو ةيمدآلا سوفنلا لك اهيف ىلاعت
2 4 

 نم ْمَداَم َوَب ْنِم َكْيَر ٌذْحَأ ْدِإَو# : ىلاعتو هناحبس هلوق يف ةراشإلا اهيلإو «ةيبوبرلاب

 ميلا مي اوت تأ انَدهَس ب اولاق مُكَيَرِي تسل ميش لع متت ْمُهتيرُد هروُهَظ
 ني هيد انكحو ُلْبَك ني انْوآَباَ َكرتأ انإ اوُلوُعَت نأ (©) َنيِلنَع اَذَه َنَع اًنُكح نإ
 هللا ىلص مركألا لوسرلا لوق يفو .2"* 49 تونِطبملا لَم اي انكَفَأ مِهِدعب
 اهنم ركانت امو فلتثا اهنم فراعت امف ةدنجم دونج حاورألا" : ملسو هلآو هيلع

 ." فلتخا

 هك 4: :نيعلا (1)

 ) )0فارعألا : ١797 . “"/ا١ .
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 . ةصاخلاو ةماعلا اهاور ةضيفتسم ةديدع ثيداحأ عوضوملا اذه لوحو

 اهعاديإ لبق ةعشم .ةفيطل «ةيفاص ينارونلا اهروط يف سوفنلا تناك

 راونأ نم . . . . قرفلا ةرضح ىلإ عمجلا ةرضح نم اليصفت اهلازنإو ندبلا ضرأ
 ره نيطلاو محللا لكيه يف نيهملا ءاملاو محرلا تاملظ ىلإ نيقيلا

 ىلإ ةيدوهشلا ةينيقيلا ةينيعلا ةفرعملا نم . . . . ندبلا رسأ ىلإ ةرضحلا ةيقالطإ

 ةرودكلا ىلإ ءاقنلاو ةفاطللاو ءافصلا نم . . . . ىبيرلا يجاجحلا ينظلا لهجلا

 ساوحلا ذوفنو ةوزنلا رهقو ةوهشلا نجسو ةبغرلا رسأ ىلإ . . . . ةلفغلاو لقثلاو
 قوف باجحو .ةلفغ ىلع ةلفغ ىلإ 5*5 ايندلا مكحو نيطايشلا لايتخاو

 .هل رون الف ارون هل هللا لعجي مل نمو .ةملظ ىلع ةملظو .باجح

 ةرهوج سفنلا نوكت ايندلاب اهلاصتا ةيادب يفو ندبلاب اهقلعت لوأ يف
 ءروصلل ةقلطم ةيلباق لب ءرش الو ريخ ال اهيف شوقنم ريغ «ةجذاس ةيفينح ةيرطف
 دولوم لك ' : لاق نيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دجمألا لوسرلا ربخأ امك
 ءاضيأ لاق امكو ' هناسجَمُي وأ هنارّصتُي وأ هنادّوهُي هاوبأ امنإ ةرطفلا ىلع دلوي
 . ' نيطايشلا مهتلاتخاف ءافنح قلخلا هللا قلخ ' : مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع
 اذإو «ءلاصتا وأ لولح نود لابقإ قلعت الإ اهقلعت امو «ندبلاب سفنلا تقّلعت اذإف
 ريغ ةجذاس ريصتل بجحلا اهيلع ْتَبِرُض هيلو ءانعلا ريق فاكر د
 ىوقتلاب وأ هناوعأو ناطيشلا نم روجفلاب ماهلإلل ةدعتسم ءروصلل ةلباق ؛ةنكمتم
 :ةينيقيلا مولعلا لك اهقامعأ يف لَمْجُم اهرهوج يف يهف اّْلِإو .هدونجو نايدلا نم
 اهجراخ نم ءيش ىلإ جاتحت ال ثيحب «ةيرطفلا دئاقعلا عيمج اهلخاد يف عومجم
 صلختلاو «ةلبسملا رئاتسلا عفرو «ةلودسملا بجحلا ةلازإ ىلع اهدعاسي نم الإ
 .ةعوضوملا زجاوحلا نم

 نم هارن امو ءرخآ ىلإ رشب نم اقمع توافتت ةفرص ةيلباق ةقطانلا سفنلا
 ءامسألاو تافصلا يلجتل ةجيتن وه ءاهبعشتو اهترثكو ةيناسنإلا رهاظملا ددعت

 .اهروضحو اهئيهتو اهجازمو اهدادعتسا بسحب ةيسفنلا لباوقلا يف ةيهلإلا
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 «ةيفيكلا سفنب نيترم سفنل ىلجت ام هددمو هدادم ةّعسبو هِعْسوب هنأش لج قحلاو

 . ليصفتلا ىلإ لامجإلا نم لّزنتلا نيع الإ يلجتلا امو . نيسفنل ةيفيكلا سفنب الو
 ركذتلاب فراعملا ليصفت عقي كلذ دعب مث ءالمجم سفنلا يف نوكي ملعلاف

 ظفحتلاو ركفتلاو ركذتلا الإ يويندلا نطوملا اذه يف سفنلا نأش امف .ملعتلاو

 ةدنكسللا نوفا لوبق نم لمت ال مولعلا عيمجل ةلباق يهف ؟ةيورلاو ييشلاو

 ترانتساو .ءتملعتو تلبقأو تركذت اذإف .ةوقلاب لبق نم اهيف ةزوكرملا

 . لعملاب القع تراصف ةوقلاب يتلا روصلا كلت ترهظ تدافتساو

 حورلاو سفنلا نيب
 ؟ نافلتخم نائيش مأ دحاو ءيش حورلاو سفنلا له

 نمف : نيقش ىلإ اومسقناو ميدقلا ذنم سانلا فلتخا لاؤسلا اذه لوح
 .نافلتخم نائيش امهنإ لئاق نمو ءدحاو ءيش امهنإ لئاق

 امهنيب اوقرف نكل ظفللا يف امهنيب اوعمج حورلاو سفنلا ةيدحاوب نولئاقلا

 يتاذ قرفب اولاق عقاولا يف نكل «يظفل عمج امهنيب اوعمج .هنكلاو ةقيقحلا يف

 سفن : يناويح رخآو يناحور بناج «نابناج سفنلل نأب لاق نم مهنمف . يتافصو

 سفنو ؛زييمتلا عقي اهبو «هتظقي يف هيلإ دوعتو مونلا دنع دسجلا قرافت ةيناحور
 . توملا دنع الإ دسجلا قرافت ال ««ءافلا حتفب) سفنلاو ةكرحلا نوكت اهب ةيناويح

 ملاع ىلع اهتلالطإ ةلاح يف نكل حورلا اهنيع يه ةيناسنإلا سفنلا نأب لئاق مهنمو

 ةلالطإلا كلتل حورلا نادقف ينعت مهدنع سفنلا ةافوف .نامزلاو ناكملاو ةداملا

 ةدوعو كلذ ريغو ىوهو ةوهش نم ةداملا ملاع عم لعافتلا سفنلا نادقف يلاتلابو

 وه مهدنع ةيناسنإلا سفنلا توم .ناكملاو نامزلاو ةداملا قوف ام ملاع ىلإ حورلا

 . "'”ةداملا قوف ام ملاع يف حورلا ءاقبو ةلالطإلا هذهل اهنادقف

 ناندع سدنهملل "٠ ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ةينآرق ةيرظن . ردقلا : ةيناثلا ةيرظنلا ' عجار )١(

 09 رشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل ركفلا راد ءيعافرلا
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 رهوجو حورلا نع ةفلتخم تاذ «هارأ ام وهو «يناثلا قشلا دنع سفنلاو

 هللا يضر سابع نبا هب لاق يأرلا اذهو . هتازيممبو هصئاصخب درفنم لقتسم

 هجوتي اهيلإو «زييمتلاو لقعلا اهب يتلا يه سفنلا ' نأ ربتعا ثيح امهنع ىلاعت
 يه حورلاو . ةظقيلا دنع هيلإ دوعتو ءمونلا دنع ناسنإلا قرافت يهو «باطخلا

 .''” " توملا دنع الإ ناسنإلا قرافت ال «ةايحلاو ةكرحلاو سفنلا اهب يتلا

 هل «نادفاو ندبلا ىلع «نافلتخم نارهوج : حور حورلاو «سفن سفنلا

 هتازيممو هتافص امهنم لكل «ناتلماكتم ايندلا ةايحلا هذه يف امهفئاظو «نامزالم

 . ةصاخلا

 ام هنأ كلذ «ةايحلا رس اهب طبترم باهولا نم ةّبِهو ناّئملا نم ةّنِم حورلا
 ةقتشم ةايحلاو .هتروص هب ماق حور هلو الإ ايندلا ةايحلا هذه يف ءيش نم

 ءءاش ىتم ؛هتاقولخم نم ءاشي نم ىلإ هناحبس اهريعي «يحلا نم ةراعتسمو

 لصألاو لئازلا لظلا لّكَمك ةرخآلاو ايندلا ةايحلا لَكّمف . ءاش ىتم اهعجرتسيو

 ْ . قاب لصأ ةرخآلاو لئاز لظ ايندلا ةايحلا . . . . يقابلا

 حّبسُم قطان وه نيتلاحلا اتلك يفو «حيبست حور وأ ريبدت حور امإ حورلا

 بقاعي الو باثي ال ؛هرماوأل عيطم .هدودحل ظفاح .هتاقحتسمب ملاع هبر دمحب
 رس هيف نماكلا يلكلا حورلا نم ضيفلل لباق «ةءاسإلا هلاعفأ نم سيل نأل

 . توكلملا قئاقرو توربجلا

 امئاد «هتينارونو هئافص يف ىلعألا ألملاو توكلملل سناجم حورلا

 ةروص ناسنإلا دنع وه .ولعلا ىلإ سفنلا بذاج ؛ىلاعت قحلا ىلإ بوذجم
 ىجوُر نم هيف ُتَحَفَبَو ٌُمُسَرَس اًدِإَه# : ةيرشبلا ةيوستلا دنع ةينابرلا ةخفنلل ةيساكعنا

 2 هر

 . 2 *(9) َنيِدِِلَس مل أوعَفَ 0( هج سا 4« م ريد

 .ءيصمحلا قازرلا دبع ماشه .أ "٠ لجألاو لمألاو لمعلا نيب ناسنإلا . ةايحلا ةلحر " : عجار )١(
 . . توريب . قشمد «بيطلا ملكلا راد

 ا رجحلا )0



 «ةعماج ؛ةميق ةرابع يف مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا لوقي

 ىلع ءيضت سمش حورلا . ' ظفللا يف ىنعملاك مسجلا يف حورلا * :ةزيجو

 رهظت رئبلا ءام يف سمشلا لثم دسجلا يف حورلا . . . . هنطابو هرهاظي ناسنإلا

 ناكم الو لحم سيلو ؛هل مداخو حورلل ةلآ ناسنإلا دسجو .زيحتت نأ نود هيف

 تنكسو ناسنإلا يف ىوقلا عومجم طاشن لطعت دسجلا حورلا قراف اذإ .هل

 .اتوم نوكسلا كلذ يمسف (دسجلا) هتكرح

 * هيلع ىلاعت هللا ناوضر يلازغلا دماح وبأ خيشلا ههبش يذلا وه حورلاو

 ء«جارسلا كلذ ءوض ةايحلاو .ءبلقلا ةجاجز يف عوضوملا لعتشملا جارسلاب

 ةوقلا ءهناخد بضغلاو «هترارح ةوهشلاو .هرون ةكرحلاو سحلاو ءهنهر مدلاو

 عيمج دنع دوجوملا وهو ؛هليكوو هسراحو همداخ دبكلا يف ةنئاكلا ءاذغلل ةبلاطلا

 ولو «ةرارحلا ةدايزب جارسلا كلذ ئفطني مدلا ديزي ول يذلا وهو «تاناويحلا

 . " نديلا توم بيس هؤافطناو «ةدوربلا ةدايزب ئفطني صقني

 لباق «فراعملاو مولعلا عيمج ةوقلاب هيف زوكرم ءدرف رهوج سفنلا
 لك ةريمأ يه .هءافصو هتراهط ةوقب سحلا نع ةدرجملا ةلوقعملا روصلا عيمجل

 اهحماطمل ؛عيطم اهتابغرل اهمدخ لكلا ؛اهتسيئرو ناسنإلا يف ةنماكلا ىوقلا

 .لعفلا ىلإ ةوقلا نم جرخم اهاياونلو ءدسجم اهرامضإل ءذفنم اهرماوأل «بلم

 اهنأش «هتنيزو ناسنإلا رهوج اهيعسو اهكاردإو اهقطنب ةيناسنإلا سفنلا
 ماق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا نأ ىرت الأ ؛ففيرش اهماقمو عيفر

 ماق هنأ مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع هنع رثأ ثيح ءاهفرشل اميظعتو اهل الالجإ

 . ' اسفن تسيلأ " لاقف " يدوهي ةزانج اهنإ " هل ليقف «يدوهي ةزانجل

 ءايض هيف ىلجتي رمقلاك سفنلا نإف ءدسجلا يف سمشلاك حورلا تناك اذإ

 اردب نوكي : لالهلاو ردبلا نيب حجرأتم رمقلا اذهو .اهقارشإ هيف رهظيو سمشلا

 ردقلاب هرون رهاظو همجح ددحم الاله نوكيو .ءبجحلا لك بايغ دنع المتكم

 .تجحلا اكلت ذي لورت ىذلا



 «ةفاثكلاب ةفوصوم «لفسألا الملل ةسناجم ؛ىلعألا ًالملاو توكلملل ةقرافم

 . ةراذقلاب هتوعنم .ةظلغلاب ةفورعم

 «ةيفاص «ةفيطل «ةينارون ىوق نيب عمجي ثيح دادضألا عمجم ناسنإلا

 نطوم نييلع ىلإ سفنلاب جورعلا لواحتو ىلعألا ىلإ بذجت «ةيولع ةيتوكلم
 ؛ةظيلغ «ةفيثك «ةيناملظ ىرخأ ىوقو ؛نيبملا حبرلاو ءاقنلاو ءافصلاو رهطلا

 نيلفاس لفسأ ىلإ سفنلاب يندتلا لواحتو لفسألا ىلإ بحست «ةيلفس ةيئلم
 الملا ىلإ ةبحاسلا ىوقلا عمج نكمي .نيبملا نارسخلاو ةلافسلاو ناوهلا نطوم

 .ناطيشلاو ايندلا ء.دسجلا .«ىوهلا : ةيسيئر ةماده ىوق ةعبرأ يف لفسألا

 ىوهلا امو ؛ىوهلا وه ةميكش اهدشأو ءاسارم اهبعصأو ءاهرطخأ نأ الإ

 يف هناحبس قحلا هعضو يذلا عرشلا نازيم تفلاخ اذإ سفنلا ةدارإ نيع ىوس

 ءيشلل ليمت ال سفنلاف ءربكأ ذوفنو ءريبك ناطلسو رهق ةوق ىوهللو .ايندلا هذه
 اهتاذ هيلع ام درجمل هيتأت امنإ ءميحجلاو ةواقشلل ابنجت وأ ميعنلاو ةداعسلل ابلط

 نود نم دبع دوبعم رطخأ ىوهلا .اهرهوج يف ةرذجتملا ةيلصألا ةيبوبرلا نم
 هنأ ُهَّلَصأَو هنوه مهل َدَحَحأ نم َتَمرهأأل : ىلاعت هللا لوقي «هناحبس يقيقحلا دوبعملا

 ال ' : هنأش يف مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلا لوقيو .2'”ِْأِع َلَع

 . ' هب تئج امل اعبتم هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي

 ىوهلا ريطأتل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنم ةحيرصو ةحضاو ةوعد

 ىلإ عدي مل مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع وهف ؛ميلسلا حيحصلا هكلسم يف هعضوو

 نسحو .هكلسم ليدعتو «هفرصم ةيقنت ىلإ امنإو ءلاحم كلذف .ىوهلا لتق

 ينابرلا يمالسإلا قيرطلا فالتخا ةطقن هذهو .دحوألا دوبعملا وحن هتلبق هيجوت

 لتق ىلإ ىرخألا قرطلا تعس نيح يفف .ىرخألا قرطلاو لبسلا نع حيحصلا

 )١( ةيثاجلا : "5 .
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 عم نكل «ةبغرلاو ةوهشلا ىلع ءاقبإلا ىلإ مالسإلا ىعد «ةبغرلا حبذو ةوهشلا

 نمض نم ةليسو الإ الثم دوجسلا امف .اهفيرصت نسحو اهريطأت ةرورض
 امو .اهئايربكو اهيواعدو انألا نع درجتو «تايفصتلا نيب نم ةيفصتو ؛لئاسولا

 نع درجتو «تايفصتلا نيب نم ةيفصتو «لئاسولا نمض نم ةليسو الإ مايصلا

 نيب نم ةيفصتو لئاسولا نمض نم ةليسو الإ ةاكزلا امو .ةيدسجلا مزاوللا

 انجر خيو لوطي اذه نع ثيدحلاو . . . . كلمتلا بح نع درجتو «تايفصتلا

 لا

 ىوق ةعبرأ يف ىلعألا ىلإ ةبذاجلا ىوقلا عمج اضيأ نكمي : لوقأف دوعأ

 نإ بلقلاو ,«ملس نإ لقعلا «ةمئألاو ءايبنألاو لسرلا يده ءحورلا : ةيسيئر

 . رهطت

 بحأو ءاش نم يف هلمكأف ناسنإلا يف ىلاعت قحلا عدوأ ام لضفأ لقعلاو

 هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلا لوقي ثيح ةئطابلا ناسنإلا ةجح وهف «هناحبس
 امأف «ةنطاب ةجحو ةرهاظ ةجح .نيتجح سانلا ىلع هلل نإ ' : ملسو هلآو

 ١ ١7( لوقعلاف ةنطابلا امأو .ةمئألاو ءايبنألاو لسرلاف ةرهاظلا

 مولعلاو فراعملا لكف ءاهب ركفن يكل لوقعلا ىلاعت هللا انل لعج ام

 يكل (لوقعلا) اهلعج امنإ ءاهركذتن نأ يفكي سفنلا بهايغ يف ةوقلاب ةزوكرم
 ءايندلا ىلإ نوكرلاو «ىنملا عابتإو «,ىوهلا ىلإ ليملا نع سوفنلا اهب عدرن
 ةبوجحم : ناعون لوقعلاو .نيطايشلا ىلإ ةباجتسالاو ؛ةوهشلا وحن هجوتلاو

 ءاهتفاثكب بجحلا هتنجس .ريسأ لبكم لقع بوجحملا لقعلا .ةبوجحم ريغو
 .ىوهلا رسأ يف هتعقوأو «قئاقحلا راونأب لاصتالا نم هتعنمو ءاهتملظب هترصاحو

 ؛زييمتلل دقاف ءاهتاوزنو اهتابغرل يبلم ءاهرماوأل عاصنم اهدابع نم ادبع هتلعجو

 ناسنإلا ىلع ةجحو «ةاجن ةنيفس لدب كاله بكرم كلذب وهف «نزاوتلا لتخم

 )١( ينارحلا «.1880 ص لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت .
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 بذجلا لدب لفسألا ىلإ بحسلا لماوع نم لماعو ؛هل ةجح نوكي نأ ضوع

 . ىلعألا ىلإ

 ام لك ىلع لطي ثيح ةيخزرب هبش ةلاح هل ءيلجتلل ةآرم وهف بلقلا امأ
 ىتم .ةيناملظ ةيناطيش ةيريغ رطاوخو ةينارون ةيهلإ تادراو نم ناسنإلا ىلع دري
 هتآارم تناك ىتمو «ىلعألا ىلإ ةبذاجلا ىوقلا نم ناك ةالجم ةلوقصم هتآرم تناك

 ىوقلا نم راصف «ةعيضو هتجرد تحبصأو ةفيرشلا هتناكم دقف ةردك ةسومطم
 . لفسألا ىلإ ةبحاسلا

 جلثلا لثمك لفسألا ىلإ بحسلا ىوقو ىلعألا ىلإ بذجلا ىوق لثم

 ناجزتمي الو نايقتلي نارحب لثمك وأ «ناسنإلا يف ىلاعت هللا ةمحرب اتعمج - رانلاو

 ةكرحو رمتسم دارطا يف سفنلاو .ةيدوبعلا ناوه رحبو ةيهلإلا رون رحب ....
 دوما رو ل رم ل ا ما

 َدَق 9 اًهِوْقَتو ارو اَهَمْهأ جم ير اهنوس امو نيْفَتَو# ىوهو قرغ اهاسد نمو ىجنو

 ءريبدتلاو ةسايسلا اهل يتلا يه . 2 « مه اَهنَسَد نم بح دقو و اهي مَ
 ظفحتلاو ركذتلا ىوس اهنأش نم سيل ؛مالكلاو قطنلاو ؛زييمتلاو لقعلاو

 اني يفت لك# : بساحت يتلا يه . نام نمل باظخ يح ايلارا 0
 ةرمز نم تناك نإ ءميعن ةنجو ناحيرو حور امإف "” 4( هب ْتبَن
 نايل ب ااا رنا وك ب اولا 56
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 ا رع َمِحَي اَماَّلِإ يشلأب ةَراَّمَأَل َسْفَنلَأ َّنإ# : تاريخلا كرتو تاركنملا
 “.١ 4 مالا سيقتل ُميقَأ آلو# : دسجلاو حراوجلل اهمولب ةعدارلا يهو

 )١( سمشلا : 7

 ) )0م : رثدملا

 )( ففسوي : 67 .

 ) )5ةمايقلا : ”

 ل



 0 ار ار ب لا

 ىف لد 62 (0ج) هيوم ٌةبصاَ كير ّلِإ جرأ 0 > ٌةّنيِمطمْلا سفنلا اهَيأَي# : تانسحلا

 .0 « هو تع شنت (©) كيني

 نآرقلا يف هناحبس قحلا ىلإ فاضم درو امهالك سفنلاو حورلا ظفلو

 أوعَمم جور نم ه هيف تحفنو ميس اذإف# : الثم حورلا نأش يف ىلاعت هلوقك «ميركلا
 ب7 كَ نع حو ّيَرَم لإ اهم همِلكَو» : كلذك وأ ''' 49 َنيدِحَس مل
 فكلذكو 210 4راتيلاب وكي ق5 همن هنأ يؤشر » < قم سفنلا نأش ىفو
 رلعأ آلو ىبيفت ىف ام ملَمَت # : مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ناسل ىلع ىلاعت هلوق

 227 # بوسع رعت َتنَأ َكَّنِإ كفن ىف اَم

 ناذه نأ ينعت ال ىلاعت قحلا ىلإ سفنلاو حورلا يتملك ةفاضإ نإ

 نعو ليثملاو هيبشلا نع اريبك اولع هللا ىلاعت «ةيلعلا تاذلا نم ءزج نارهوجلا

 امإ : نيبرض ىلع نوكي ىلاعت قحلا ىلإ فاضملا نأ ملعاو .ريظنلاو دنلا

 ةفص ةفاضإ ةباثمب نوكت هناحبس قحلل تفيضأ اذإ ءاهتاذب موقت ال تافص

 . تافصلا نم كلذ ريغو ملعلاو رصبلاو عمسلاو مالكلاك ءاهب فوصومل

 هرج َكَراَجَتْسا َنكرفمْلا نم ُدَعَأ ْنِإَو» : الثم ىلاعتو هناحبس قحلا لوقي 0
 00 4مم قلبا وك 0-0 ا كد

 ضرألاو ةقانلاو تيبلاك ءةيهلإلا تاذلا نع ةلصفنم نايعأ امإو

 َنيِفككَمْلاَو نيفياطلل ب ارهط نأ» : الثم ىلاعت قحلا لوقك : الثم: لوسرلاو
 ّلُكَأَت اَهوُرَدَ ديا مك هلأ هكا يزده» . .. ” © دوجسلا مكي

 ةينآرق ةيرظن . ردقلا : ةيناثلا ةيرظنلا ' عجار (7) . ٠" . 539 : رجفلا )١(

 سدنهملل "٠ ردقلاو ءاضقلا لئاسم ىف . 59 : رجحلا (؟9)

 ا ركفلا راد: «يضاقزلا ناتدع . 31 : ءاسنلا (7)
 2.25 5 ةبوتلا 00) . ٠” : نارمع لآ (5)
 ه : ةرقبلا (6) . ١١5 : ةدئاملا (0)
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 مكن هم لوسي نإ ْشسّنلآ اًهيَي لقط .... ' هولا ِْنأ ف
 . "74اتيِج

 ىلاعت هنأ يأ .ءصيصخت ةفاضإ ىلاعت هللا ىلإ ةفاضم تاملكلا هذهف

 .اهعنص ةزيمو اهقلخ ةيصوصخ نيبت ةفاضإ ميركلا همسا ىلإ اهفاضأ

 نم امهريغو «ىلاعت قحلا ىلإ سفنلاو حورلا يتملك ةفاضإ نإ
 هتيهام نم عطتقم ءيش الو «ةيلعلا هتاذ نم ةاطعم ءزج اهنأ ينعت ال «تاملكلا

 «كلذ دقتعا نم هدسجو «كلذ نظ نم ههبشو «كلذ مهوت نم هلثم .هناحبس

 ديعب «ريظنو هيبش لك نع لاعتم ءدمص ءدرف ءدحأ هءايلع ىف هناحبس قحلاو

 ؟ يدخل ةفاشلا اننا ريت نيف عاق داس كلك مود لسور لك

 اهنأ ىلاعت قحلا ىلإ ءايشألا كلت ةفاضإ ينعت امنإ «ةثولملا ةيليثمتلا انتانيمختو

 اهبرو اهئرابو اهعناص ىلإ اهب فرصتلا ةيرحو اهتفيظو رسو اهتيصوصخ يف دوعت
 .العو لج قحلا ىلإ ....

 ريغص ملاع ناسنإلا
 اذه نم ءيش نوكي نأ حصي ال هنأ ,كادهو كيلع هللا كلد ملعا

 اذه يف ءيش نم ام .ةيهلإلا ةروصلا ىلع سيل ؛ملاعلا اذه يف وأ «ملاعلا

 يف ةياغ ملاعلا يف ام لك .هنأش لج دوبعملا ةروص نم ظح هلو الإ دوجولا

 نأ زوجي الو .ءناك ام ؛نايدلا عادبإ ىلع ةلاد ةيآو لامجلا يف ةمقو «ناقتإلا

 نسحأ هللا كرابتف «نآلا ملاعلا هيلع امم نسحأ عادبإ ناكمإلا يف ءنوكي

 . نيعدبملا هلإو نيقلاخلا

 يف ريبك . . .. ريبك ناسنإ «قيقحتلا لهأو ةياردلا بابرأ دنع ملاعلاو

 ربك ٍضَراْلاَو ِتوَمَّسلَأ ُقْلَحْلا» هنأش لج قحلا لوقي «مرجلا يف ريبكو ىنعملا

 )١( لا” : فارعألا .

 ) )0فارعألا : ١68 .

 ا/ا١



 . "” 4( َنوُمكَسي ا ساّنلأ مخ َّنكَلَو سياتل ٍقلَخ ْنِ -
 . ةيبلغألا نع ىفن امنإو لكلا نع ملعلا يفن ام

 مسجلل حورلاك ملاعلل وه يذلا ناسنإلا نوكي ملاعلا لباقم يف
 . يناويحلا

 يف ام لك هيف طخ ريغص ملاع قيقحتلا لهأو ةياردلا بابرأ دنع ناسنإلاو

 هنأل اريغص يمسو ؛نوكلا يف ةقرفتملا قئاقحلا عيمج هيف تعمجو ريبكلا ملاعلا

 لكو ؛ناسنإلا عبط ىوق نم ةوق لكف .هايانث يف ام لك لزتخاو ريبكلا نع لعفنا
 تادوجوملا فانصأ نم افنص اهب كراشي هتاذ تافص نم ةفص وأ هءازجأ نم ءزج

 ناطيش . . . . همهوب نج .... هتوهشب ناويح .... هيضغب عبس ناسنإلاف :

 هيراجمب راهنأو نويع . . . . هرعشب تابن . . . . هماظعب ندعم . . . . هلايخب

 ناسنإلا يف وه اقرفم ريبكلا ملاعلا يف ام لك ةلمجلاب . . . . هبقثب جورب ....

 كلذ ىدعتي لب ؛ريبكلا ملاعلا يف قرفت امل عمجلا لحم ناسنإلا . . . . المجم

 ءرومعملا تيبلا وه ناسنإلاف ءاهلك ةيبيغلا قئاقحلل اعماج اباتك اضيأ نوكيل

 ردقلا هيف رطسملا دوجولا ءروشنملا قرلا وهو . . . .ةيهلإلا راونألاب رومعم
 . ... ينابرلا نملاو يهلإلا دوجلا رحب ءروجسملا رحبلا هلخاد يفو ....

 ىلعألا ملقلا هلقع . . . . ظوفحملا حوللا هسفن . . .. نامحرلا شرع هبلق

 يف ىلاعت قحلا عدوأ امم كلذ ريغ ىلإ . . . . ىهتنملا ةردس هلكيه 0

 .رايخألا نيبجتنملا الإ اهطيحم يف صرغلا ىلع ردقي ال رارسأ نم ناسنإلا

 زئاف ءقحلاو ملاعلا رصتخم ناسنإلاو ءقحلا رصتخم نذإ ملاعلا

 نم ءزج يه يتلا ةيندبلا ةبيكرتلا الو ةيرصنعلا ةأشنلا ثيح نم ال عومجملاب
 يناسنإلا لسنلا وأ «يرشبلا عونلا ناسنإلاب دوصقملا سيلو .هنع ةلعفنمو ملاعلا

 .اقحال هفيرعت كيتأيس يذلا لماكلا ناسنإلا وه دوصقملا لب «يناويحلا

 )١( 6ال : رفاغ .

 /ا١



 «قحلاو ملاعلا ةروص ىلع لماكلا ناسنإلاو .قحلا ةروص ىلع ملاعلا

 ىلع مدآ قلخ هللا نإ " : مالسلاو ةالصلا هلآو هيلع مركألا لوسرلا لوق كلذو

 لوقي ميكحلا ركذلا يف هيلإ راشملا ميوقتلا نسح أ اضيأ كلذ امبرو ٠ ' هتروص

 . "7 462 ريوتت ٍنسْحأ ي َنسنإلآ اَقَلَع دَقْل» : ميركلا نانملا

 رّيَمو ءرايخألا ةصالخ ةصاخ نيب نم لماكلا ناسنإلا ىلاعت قحلا ىفطصا

 الماك ناكف ءرارسألا ةرضح ىف الاثم هرس نِّيَعو «راونألا رئاس نيب نم هرون

 «نيفرطلل اعماج اخزربو «نيتروصلا ىلع ةزئاح ةخسن ءازيمم امئاق ءالمكم

 ىري : نيفرطلا نيب ةبوصنم ةآرم .نيتقيقرلل انراق ارسو «نيتقيقحلل اطبار ىنعمو

 قحلا ةيؤر ىنعمو ءاهيف هتروص اضيأ قلخلا ىريو ءاهيف هتروص هناحبس قحلا

 يتلا ءدوجلا ةرضح نم هل هيلجت وه لماكلا ناسنإلا يف ةليلجلا هتروص ىلاعت
 قالطإو ةيسفنلا ال ةيونعملا هتافصو هتاذب هيف هروهظو ءدوجولا ناك امل اهالول

 ءديرم «ملاع «يح امومع ناسنإلاف . قلختلا زواجتي اقالطإ هيلع ةيهلإلا ءامسألا

 ةدارإلاو ملعلاو ةايحلا تافص نم بيصن هل . . . . رداق ء«ملكتم «ريصب «عيمس

 . ةردقلاو مالكلاو رصبلاو عمسلاو

 ناسنإلا قلطم وأ «ناسنإلا مومع لماكلا ناسنإلاب دوصقملا سيل

 . ةيندبلا ةبيكرتلا وأ ةيرصنعلا ةأشنلا ثيح نم ناويحلا

 وه .رهظ رهاظلا يف قلخ رخآو «له هرون نطابلا يف قلخ لوأ ناسنإلا
 دنس هروهظ . . . . قلخ هتيرخآو قح هتيلوأ . . . . رخآ لوأ ءنطاب رهاظ

 .ةيوسلا هتقلخ يف عّدوُمو ةيقنلا هترطف يف نونكم لامكلا . . . . ددم هنوطبو

 ناسنإلا يف لامكلا ىلاعت قحلا لعج ثيح .؛لامكلا يف ةيرشبلا توافتت

 طسقلاو بولطملا ردقلا هنم زاح نم .تاماقمو بتارم همّسقو «تاجرد

 ةيناسنإلا نم هدنعف ردقلا كلذ نع لزن نمو ءدوصقملا ةفيلخلا وهف بوغرملا

 )١( نيتلا : 4

 ليفي



 . اليبس لضأ وأ ماعنألاك وهف الإو «ءهلان ام ردقب

 لوسرلا وه هنم لمكأ دوجولا ةرضح ىف سيل يذلا لماكلا ناسنإلاو

 موي سانلا ديس «مدآ دلو ديس .... تير وهلا هيلع هللا نام عج عرقا

 نم لّمُكلا ةبترمو .ةأشن متألاو ةروص لمكألا ءدمحلا ءاول بحاصو ؛ةمايقلا

 «ناسنإلا نم ةيناحورلا ىوقلا ةلزنم يدمحملا لامكلا ةجرد نع نيلزانلا سانلا

 «نيعمجأ مالسلاو ةالصلا مهيلع نيبجتنملا ءايصوألاو نيلسرملاو ءايبنألا مهو

 مه ناسنإلا نم ةيسحلا ىوقلا ةلزنم مهتجرد نع لامكلا نم لزن نم ةلزنمو

 يقب امو «نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ناوضر نيحلاصلا ءايلوألاو نيقداصلا ةئثرولا

 .ناويحلا دادع نم وه لكشلا يف ناسنإلا ةروص ىلع وه نممو مهنود نم
 لاز اذإ «ببس ايندلا ءاقبلو .«دمع ءامسلل لماكلا ناسنإلا نأ اضيأ ملعاو

 . ضرألا ىلع تعقوو ءامسلا توه خزربلا ىلإ لقتناو

 رصبلا نع وأ ءدوهشم نايعلل امإ لماك نم ةظحل ضرألا ولخت ال
 ةجحخ قلخلا ىلع .هيلع لوعملاو هيلإ روظنملا ؛مامإلا ةفيلخلا وهف . بوجحم

 . ميقم لدعللو ريصن مولظملل ءرْحَّذُم للجلا رمألل .ىلجم قحللو
 ةيتومحرلا سافنألا عم ةرفاسم ةيناسنإلا سوفنلا نأ مدقت اميف كل تركذ

 نإو نطاوملا نأو ؛رانلا يف وأ ةنجلا يف الإ طح اهل سيل «نطوم ىلإ نطوم نم

 . ةتس يهف تددعت

 نطوم : ايندلا هذه يف الإ نايدلل ةفيلخ نوكي ال ناسنإلا نأ اضيأ ملعتلو

 ةيدوجولا ةنونيكلا بستكت انه نم .لمعلاو بسكلا رقمو .«فيرشتلاو ميركتلا
 :ةيريصم ةيفهأو ةساسأ ةمئق ىويتدلا نطظوعلا: يف: ناضنإلا

 ءطقف مسجلاب الو ءطقف حورلاب الو ءطقف سفنلاب ةفيلخ سيل ناسنإلاو

 ةيندبلاو ةيسفنلاو ةيحورلا هتاموقم لكو مسجلاو حورلاو سفنلاب ةفيلخ وه لب
 ةوقلا نم : ةددعتم ىوق نم ىلاعت قحلا هيف عدوأ ام لكبو .... ةيركفلاو

 يتلا «ةيكلملا ةوقلا ىلإ ءايندلا هذهب اهدهع ةيادب يف سفنلا اهفرعت يتلا «ةيمانلا
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 يرابلا اهعدوأ يتلا ىوقلا نم ريبك ددعب ارورم «لامكلل ةبلاط سفن لك ةياغ يه

 عست ال .بوغرملا اهب لانيو بولطملا اهب ققحتيل سوفنلا يف هؤانث لج
 «ةيناسنإلا سفنلا ىوق نم ةوق لك نع الصفم ثيدحلا تاحفصلا هذه ةيدودحم

 سفنلاب ةقلعتم ناسنإلا يف ةماع ىوق ةثالث ىلع بولطملا ردقلاب جرعأس ينأ الإ
 ةديمحلا تاكلملا عبنمو ةلضافلا قالخألا لوصأل ةلثممو «يتابنلا اهروط يف

 .©'' .ةيركفلاو ةيبضغلاو ةيوهشلا : يه ىوقلا هذهو ؛هدنع

 حلاصملا بلج ىلإ ةبوسنملا لاعفألا عومجم ةيوهشلا ةوقلا لثمت
 ةبوسنملا لاعفألا ةلمج ةيبضغلا لكشتو ءاهريغو حكنملاو برشملاو لكأملاك

 يتلاو ةيركفلا ةوقلا امأ .الثم هلامو هضرع نع ناسنإلا عافدك دسافملا ءرد ىلإ

 ينهذلا روصتلاب قلعتي ام لك اهيلإ بوسنمف ناسنإلا دنع ةركفملا اهلحم
 . . . .ماكحألا طابنتساو ججحلا ةماقإك «يركفلا قيدصتلاو

 لكف .طيرفتو طارفإ يفرطو لادتعا دح ىوقلا هذه نم ةوق لكل

 نزاوت يف لالتخا ىلإ يدؤي ناصقن وأ ةدايزب لدتعملا دحلا نع فارحنا

 بجاو نم . ةيقالخألا هلئاضفو ةيكولسلا هتينب يف مارخنإ ىلإ ةمث نمو ؛ناسنإلا
 طارفإلا كلسم كلست اهنم ةوق عدي الو ىوقلا هذه يف نازتاب مكحتي نأ ناسنإلا

 ريطأت يهو «ةفع ىمست ةيوهشلا ةوقلا يف لادتعالا دحو .طيرفتلا قيرط وأ

 طارفإلا يفرط امأ ًافيكو أمك بجي ام فيكو «ةيعرش ةقيرطب اهلامعتساو ةوهشلا
 ةعاجشلا يه ةيبضغلا ةوقلا يف لادتعالا دحو .لومخلاو ةدشلا يهف طيرفتلاو

 ةزبرجلاو ةيركفلا ةوقلا لادتعا دح ةمكحلا لثمتو «نبجلاو روهتلا اهيفرطو

 . "7 اهيف ناصقتنلاو ةدايزلا ابناج ةدالبلاو

 ةكلم سمفنلل لصحت تاذلا بهايغ ىف اهجازتماو تاكلملا هذه عامتجاب

 ءهرس سدق . يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا ةمالعلل «' ميركلا نآرقلا يف قالخألا ةفسلف ' عجار )١(
 . .توريب ةوفصلا راد
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 نم قح يذ لك ءاطعإ ىلإ ىعستو «ةلادع ىمست ةيمهألا نم غلاب ردق ىلع ةعبار

 ؛هيف نوكت نأ اهل يغبني يذلا اهعضوم يف ةكلم لك عضوو ءهقح ىوقلا
 يبضغلاو يوهشلا أدبملا لثمي . مالظنإلاو ملظلا امه ةكلملا هذه يف نافرطلاو

 ذاختا ىلع ةثعابلا «ةيقالخألا هلوصأل ةنوكملا ةيناسنإلا تاكلملا مهأ يركفلاو

 هذه يف مكحتلا نسح يدؤيو .ةيرشبلا لاعفأو كولسل ةددحملاو «ةيلمعلا مولعلا

 .اهحالصإو سوفنلا ةيكزت يف ةمهاسملا ىلإ اهنيب لدعلا ةماقإو ىوقلا

 سفنلا ةيكزت يف
 ىلع مدقتم ءاقبلاو «ءاقبلا ىلع مدقتم دوجولا نأ كادهو هللا كديأ ملعا

 قاب لكو «قاب مات لكو «مات لماك لك نأل «لامكلا ىلع مدقتم مامتلاو «مامتلا

 مات لك الو «مات قاب لك الو «قاب دوجوم لك امف حيحص ريغ سكعلاو ءدوجوم
 ةرداق «عبطلاب ةلاعف «ةوقلاب ةمالع «تاذلاب ةيح سفنلا تناك اذإو .لماك

 ءاقب اهدوجو ةلع .ةلماك ريغ نكلو «ةمات «ةيقاب ء«ةدوجوم اضيأ يهف «ضرغلاب
 ام مت سفنلا تلمك ىتمف ؛هلامك اهمامت ةلعو ؛همامت اهءاقب ةلعو «لوألا لقعلا

 سفنلا لازنإ نم ضرغلا وه اذهو .ىلويهلا يهو تادوجوملا نم ةبترم اهنود
 حبصت نأ لجأ نم .... نيطلاو محللا لكيه يف اهرسأو ايندلا نجس ىلإ

 . تارخسملا ترخسو «تانئاكلا تنوكتو «كالفألا تراد ةلماك سفنلا

 وهام قلخو ءدوجوم وه ام داجيإ اثبع ناكل كلذ لجأ نم نكي مل ولو

 ال انْ ْمُكَنَأو اَمَبَع مُكَئفلَح امّنأ ْرُسبَِحْفَأ» :هؤانث لج يرابلا لوقي ءقولخم
 . 49 نوعي

 اهتيكزتو اهريهطتب كلذو سفنلا لامكإ ىلع اساسأ دوجولا ةفسلف تنبنا

 .ةوقلاب ةلماك تناك نأ دعب لعفلاب ةلماك ريصتل

 ىطختتو «تاماقم عبس قرتخت ىتح لامكلا ةجرد ىلإ لصت ال سفنلاو

 )١( :نونمؤملا ١١6 .
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 «ةيفينح «ةيرطف ةرهوج نوكت ندبلاب اهقلعت لوأ دنع هنأ كلذ ءتاجرد عبس

 «ةينارون ىلوألا : نيتيسيئر نيتوق نيب ةحجرأتم «ةفرص ةيلباق تاذ «ةجذاس

 تاجردلا ىلعأ ىلإ سفنلاب جورعلا لواحت ةيولع ةيتوكلم «ةيفاص ؛ةفيطل

 ىلإ ىعست «ةيلفس ةيئلم «ةظيلغ «ةفيثك «ةيناملظ ةيناثلاو .تاماقملا ىمسأو
 . تاماقملا عضوأ ىلإ اهب يندتلاو ,تاجردلا لفسأ ىلإ اهبحس

 ةمئاد ةبئاد ةكرحو رمتسم دارطا يف سفنلا نوكت ىوقلا هذه عقو تحت

 تاماقملا كلتب رمت اهئراب وحن اهريسو اهتدهاجم يف يهو ؛الوزنو ادوعص

 قيرط «تافصو لاح هيف اهلو سفنلا بتارم نم ةبتر ىلع ماقم لك ربعي .ةعبسلا
 .تاوبكو ةوحصو «تادهاجمو

 سفنلا " ماقم وه ةجرد اهعضوأو ةبترم اهلفسأو سفنلا تاماقم ىندأ
 محو اماّلإ وشلاب ةَراَمْأل سْقنلا نإ : :ئلاعت نحلا هتأش ىف. لاق ئذلا' " ةرامألا
 اهريس «ةداهشلا اهملاع ءردصلا سفنلا لحم نوكي هاف اذه يف 20 قي

 لخبلا تافصلا نم اهلو «ةعيرشلا اهدراو «ليملا اهلاح ؛ىلاعت هللا ىلإ
 02 ةيشلاو ةوهتكلاوب «رتكلاو نضالاوضرخللاو

 هنأش يف لاق يذلا " ةماوللا سفنلا ' ماقم «ةرامألا دعب تاماقملا يناث

 لحم ."” 4 مولا نيتي ْميِأ الو () َةعَبلا روي ُميْأ آل» ىلاعت قحلا
 اهدراو «ةبحملا اهلاح ءهلل اهريس ؛خزربلا اهملاع .«بلقلا ماقملا اذه يف سفنلا
 . 9” ضبقلاو ركفلاو ضارتعالاو موللا اهتافص نم ؛ةقيرطلا

 دكلاو ةدهاجملا يف تعرشو ء.دجلا دعاس نع سفنلا ترمش اذإ

 )١( فسوي : 67 .

 رداقلا دبع يديس ثوغلا بطقلل ." ةيرداقلا داروألاو رثآملا يف ةينابرلا تاضويفلا ' عجار : (0)

 هللا همحر يرداقلا ديعس دمحم ديسلا نب ليعامسإ جاحلا بيترتو عمج ءهرس سدق يناليجلا

 . توريب . ةيفاقثلا ةبتكملا

 )*”( ةمايقلا : ١ 5 .

 . قبسألا ردصملا عجار (4)

 ا ١



 سفنلا ' ماقم ىلإ تقترا « ةرانتسالل ابلط ةراهطلا ملاع ىلإ تلام ىتح

 اَمْلَك 63 اَهنَوَس امو نيئتو» : ىلاعت هللا لوق هنأش يف ءاج يذلا ' ةمهلملا

 جالهإلا اهملاع «حورلا ماقملا اذه يف سفنلا لحم ."'” <( اوت اَمَرُوُغ
 ءاخسلا اهتافص امأ «ةفرعملا اهدراو ءقشعلا اهلاح .هللا ىلع اهريس

 ."" .... ىذألا لمحتو ربصلاو ةبوتلاو «عضاوتلاو ملعلاو «ةعانقلاو

 تلاز ىتح تاينسلا راونألاب تملطصاو «تادهاجملا سفنلا تمزل ىتم

 دومحملاب اهتلدبأو «تافصلا نم مومذملا اهنع تعلخو .تاوهشلا بجح اهنع

 تراص كلذك كلذ ناك ىتم ؛تاماقملا نم حودمملا ىلإ تقترا «تاميشلا نم

 تادراولا اهنع قرتفت الو ةيهلإلا ةيعملا اهقرافت ال ' ةنئمطملا سفنلا " ماقم يف

 ؛ةيدمحملا ةقيقحلا اهملاعو ءرسلا اهلحم نوكي ماقملا اذه يف سفنلاو . ةينابرلا

 «لكوتلاو دوجلا اهتافصو .ةقيقحلا اهدراوو «ةلصولا اهلاحو «هللا عم اهريسو

 0 نفر ووكشلاو ةداضلاو

 دهزلا ةمق اهتادهاجمب تغلبو عبارلا ماقملا سفنلا تزواجت ىتم
 ةبهأتم «ءانفلا نم ىندأ وأ نيسوق باق تراص ء«ءافولاو عرولاو .ءصالخإلاو

 اهملاع ءرئارسلا اهلحم نوكي ثيح " ةيضارلا سفنلا " ماقم ىلإ تقترا ؛ءاقلل

 دهزلا اهتافص نم «دراو اهل سيل «ءانفلا اهلاح ءهللا يف اهريس ؛توهاللا

 . ءايشألا عيمج يف ينعي ال ام كرتو ءءافولاو عرولاو ءصالخإلاو

 يلاع ماقم وهو ؛«* ةيضرملا سفنلا ' ماقم سفنلا تاماقم سداس

 اهملاع ,ىفخألا هيف سفنلا لحم .نأشلا ميظع ؛«ةجردلا عيفر ؛ةناكملا

 نسح اهتافص نم ؛ةعيرشلا اهدراو «ةريحلا اهلاح .هللا نع اهريس ءةداهشلا

 يف ركفتلاو ؛هللا ىلإ برقتلاو «هللا ىوس ام كرتو «قلخلاب فطللاو قلخلا

 )١( سمشلا : 8-1 .

 )١( قبسألا ردصملا عجار .

 )( قباسلا ردصملا عجار .
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 .هللا مسق امب اضرلاو «هللا ةمظع

 وهف .«ةجرد اهلمكأو ؛ةناكم اهعفرأو «ةبترم اهلجأو تاماقملا ىلعأ امأ
 «ةيكزلا ةرهاطلا ةيدمحملا سفنلاب صاخ ماقم وه . ' ةلماكلا سفنلا ' ماقم

 ةدهاجملا نم تغلب ام تغلب امهم سوفنلا نم اهاوس ىلإ سيلو «ةيبألا ةلماكلا

 سفنلا لحم .اضرلاو لكوتلاو ء«ءافولاو صالخإلاو .دكلاو ريمشتلاو ءدجلاو

 «ةرثك يف ةدحوو ةدحو يف ةرثك اهملاع ؛ءافخلا وه ليلجلا ماقملا اذه يف

 ةفرعمو ةقيرطو ةعيرش نم ركذ ام عيمج اهدراو «ءاقبلا اهلاح ءهللاب اهريس

 . ''” ملعأ هلوسرو هللاو ةنسحلا تافصلا نم ركذ ام عيمج اهتافص «ةقيقحو

 نيب ترشأ امك يهو .يهنلاو رمألا رقمو ءريهطتلاو رييغتلا لحم سفنلا

 ىندأ ىلإ ةبحاس ىرخأو تاماقملا ىلعأ ىلإ ةبذاج ةدحاو نيتداضتم نيتوق
 ةايحلا هذه يف ةيدوجولا اهتنونيك دادتما ىلع ىلاعت قحلا اهل لعج دق .تاجردلا

 ىلوألا ةلاحلا يف ققحتيف ؛ ةبيخلاو سيندتلل وأ حالفلاو ةيكزتلل ةصرف ةيويندلا

 وأ ؛تادوجوملا بتارم ىلعأب ةقحتلم يلعفلا لامكلا ةجرد ىلإ يقترتو دارملا
 ام ىلإ ةجردتم اهمامت فرشو اهلامك ةوق دقفتو ةياغلا ةيناثلا ةلاحلا يف عيضت

 اهَمْشَأَ () هوَ اَمَو نيْقَتَو# : هنأش لج لاق .تادوجوملا بتارم نم اهنود

 . 2” 46 اَهنَّسَد نَم َباَح دَقَو 6 اَهّكَر س ملفأ َدَق © اَهوتَتَو امو

 ىلإ عافترالاو ريهطتلا ناك ىلعألا ىلإ بذجلا ىوق سفنلا تباجأ نإ

 . نيجس ىلإ لوزنلاو رييغتلا ناك لفسألا ىلإ بحسلا ىوق تباجأ نإو ؛نييلع
 طحأو تاماقملا فرشأ نيب لصاوتم دارطاو رمتسم حجرأت يف كلذ نيب سفنلاو

 .وبرو ريهطت الإ ةيكزتلا امو ءاهتيكزتب الإ نوكي ال اهذاقنإ . تاجردلا

 لعجف «مكحلا يف لاومألا ةلزنم ةيناسنإلا سوفنلا ىلاعت قحلا لزنأ دق

 5 ا سمشلا 64ه
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 يف ةاكزلا ىلاعتو هناحبس بجوأ لب «لاومألا يف اهلعج امك امامت ةاكزلا اهيف

 «لاومألا يف لعف امك ءارشلاو عيبلا اهيف عرشو «لاومألا يف اهبجوأ امك سوفنلا

 هلأ نإ لجو زع لاقف لاومألا يف عيبلا ىلع سوفننلا يا

 00 ع مطومأو مُهَسُفَت ها رولا ترو كلا

 اهقحتسي ةفص لك يهو ءاهقحتست تافص اهل ةيناسنإلا سفنلا نأ ملعاو
 دق يأ «هتيناكمإ ثيح نم نكمملا اهقحتسي ال تافصب فصوت دقو .نكمملا

 تفصو امنإو ءاهب فصو اذإ ىلاعت هللا قح يف ةزئاج ةيهلإ تافصب فصوت

 لج وهنا ارزق ةطحرو هناعجم هلم ةايوتقااو هدفنا ةطسملا ةييلإلا ةريضحلا
 هنإف ءاريبك اولع كلذ نع ىلاعت «ناكمإلا يف هل قح ال هتافص تسدقتو هنأش

 نم هجوب ناكمإلا ةيلعلا هترضح قح يف زوجي ال «هتاذل دوجولا بجاو هناحبس
 نم اهجارخإ يأ ءاهنم ىلاعت هللا قح جارخإب نوكت سفنلا ةاكز .هوجولا

 بحاصو .اهيف هلام يطعتو هنم اهل ام ذخأتف ءاهل قحب تسيل يتلا تافصلا

 بحاصو ء«هتيدوبع همازتلاو ء«هدح هموزلو .هردق هيدعت مدعب اهاكز نم حالفلا

 . هبوبرم تافص ىلع هينجتو هتيدوبع دودح هيدعتب اهاسد نم ةبيخلا

 الإ اهطورش امو «طورشلا ةيفوتسم حوصن ةبوتب الإ سفنلا ةيكزت أدبت ال
 يطتمي مث ؛تاقوعملا زواجت ىلع ةينلاو تاف ام ىلع مدنلاو تافلاخملاب ملعلا

 ةيسفنلا قالخألا بيذهت الإ ةضايرلا امو .ةدهاجملاو ةضايرلا يداوج كلاسلا

 ضرعلا يف ىذألا لامتحا ىلع اهلمحو تافصلا مومذمو ةنوعرلا نم اهصيلختب

 ةرثؤملا ةيندبلا قاشملا ىلع سفنلا لمح الإ ةدهاجملا امو «ندبلا نع جراخلا

 الو ةينمز ةرتفب ةديقم ريغ «ةضايرلاك امامت ؛ةدهاجملاو .افعضو انهو جازملا يف

 اهعسي ال لصاوتم بوؤد دهجو يموي لمع يه لب «ةيناميإ ةلاح يف ةروصحم
 .لاط نإو هلمكأب رمع

 )١( ةبوتلا : ١

 ام»



 المحتمو «تارارملا اعرجتم هتدهاجمو هتضاير يف كلاسلا جردتي

 لك يف بدألا ايخوتمو «تاالاحلا لك يف سفنلا ظوظحل افلاخمو «تادباكملا

 «تاوهشلا نع هسفنو «تاذللا نع هدسج دامخإ ىلإ ايعاس .«تاماقملا

 هلقعو «ءتاظحللا نع هحورو «تارطخلا نع هبلقو .«تافلاخملا نع هحراوجو

 «ةيرشبلا تافصلا دمخيو «ةيعيبطلا قالخألا قرافي نأ ىلإ .ءتالايخلا نع

 ةبقارم نم هبلق يفصيو «ةيقيقحلا مولعلاب قلعتيو «ةيناسفنلا يواعدلا بناجيو
 كلذي نوكت: : ةنانزلا :تافاقعلا قئافيو ةيناحتورلا"تافضلا ل زانرو»«ةيوغلا

 ىوقتلا . . . . هجهنم ةدهاجملا . . . . هكلسم ةضايرلا . ... هلخدم ةبوتلا

 : هتفلخ ءاعتلا رى, ةةنديو ةتساسومللا دج يجد «ةلدتشم" لقا رجلا ا قرد هياكل

 . هتلح ربصلا .... هتنيز رقفلا ..٠.>. هحاشو عرولا . . . . هتيار دهزلا

 هليبس ةلزعلا . . . . هتعلخ صالخإلا . . . . هترانم ءاجرلا . . . . همزلم فوخلا
 برقلا . . . . هيلطم ةبحملا . . . . هتيطم ىضرلا . . . . هنأش لكوتلا ....

 . هعمطم

 فقوتست تاطحمو «نيديرملا تاجردو نيكلاسلا تاماقم ضعب هذه
 اهي تضافأ تاماقم .ميظعلا شرعلا بر ىلإ مهجورع يف ةدهاجملا باحصأ

 ريخلا اهيف نإف اهب كيلع ءاليصفتو انايبت نيلصاولا تافنصمو نيفراعلا بتك

 لوقلا ليصفت نع تضرعأ امنإ ءروبت نل يتلا ةراجتلاو «ريبكلا حبرلاو ميظعلا

 نم قد ام نايبت نع زجاع يلاثمأ ملق نألو «ليق امل رارتجالاو راركتلا مدعل اهيف

 ءاهعامس نع نوزجاع سانلاو اهراوغأ نم قر ام فشكو تاماقملا هذه رارسأ

 نيرصقملا نم نوكأف نيلماعلا طورش يلاثمأ يفوتسي ال نأ نم افوخ كلذكو

 ملع نمم انلعجت نأ كلأسنو ؛لمع الب لوق نم كب ذوعن انإ مهللا .نيبنذملا

 يف امب ميلع كنإ انم لبقت انبر .هنم لبقتف صلخأو ءصلخأف لمعو ؛لمعف
 .مهتيدهو كيلإ مهتدشرأو .«مهتيفطصاو ل ا .رودصلا

 .مهتينثتسا امو كسنأ لفحم لوخدل مهتزهجو ؛مهتيسن امو كركذ مهتمهلأو

 م١



 « مهتمرح امو كترضح نم مهتيندأو «مهتمركأو كسدق ةرضح ىلإ مهب تجرعو

 كدابع لكو «نيبجتنملا راهطألا هتيب لآو «نيراتخملا ديس ىلع مهللا لصو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . نيدلا موي ىلإ مدآ نم نيصلخملا

 ليحمل



 ل هناحبس يرابلا قح يف يذلا مالكلا

 ل ل ل ناسنإلا مالك
 را ........ ةيهلإلا رماوألا

 يهلإلا باطخلا
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 0 ةيهلالا ةباتكلا

 10 ةيبرعلا ةغللا
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